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ABSTRAK 
 
 

Wartanto, 2007. Pengembangan Model Pengelolaan Kursus Keterampilan 
Berbasis Life skill dengan menerapkan prosedur mutu di Sanggar Kegiatan 
belajar. Disertasi Program Studi Manajemen Pendidikan. Program Pascasarjana 
Universitas Negeri Semarang. Promotor Prof. Dr. Sodiq A Kuntoro, M.Ed, Co 
Promotor Prof. Dr. Madyo Eko Susilo, M.Pd, dan  Dr. Rasdi Ekosiswoyo, M.Sc 
 

Program kursus yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 
umumnya lebih diarahkan pada pengembangan kecakapan vokasional. Hal ini 
menimbulkan masalah, karena lulusan  tidak memiliki kecakapan personal, sosial, 
dan akademik, sehingga pengguna lulusan kurang responsif terhadap lulusan. 
Penelitian ini berupaya menjawab persoalan tersebut dengan cara 
mengembangkan model inovatif pengelola kursus berbasis life skill. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan dengan 
menerapkan prosedur mutu tiga tahap penelitian, yaitu: penelitian pendahuluan, 
Pengembangan Model dan Analisis efektifitas Model. Penelitian pendahuluan 
dilaksanakan di SKB Demak, SKB Kabupaten Semarang, SKB Surakarta, SKB 
Sukoharjo, dan SKB Grobogan. Ujicoba model dilaksanakan di SKB Kabupaten 
Semarang. Pengumpulan data dilakukan dengan tes, wawancara, observasi dan 
dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara deskripsi kasus, penghitungan 
persentase, Rerata, Chi Kuadrat, Product Moment dan t tes. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: (1) pengelolaan kursus keterampilan 
berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar selama ini masih lemah yang terkait 
dengan prosedur pengelolaan dan isi pembelajaran, (2) model yang dikembangkan 
untuk memecahkan masalah tersebut adalah penerapan prosedur mutu, yang 
mampu menjadi panduan untuk meningkatkan mutu pengelolaan sekaligus 
menjadi faktor pendorong pencapaian hasil pembelajaran life skill yang optimal, 
dan (3) tingkat efektifitas penggunaan prosedur mutu terhadap; (a) kemampuan 
life skill warga belajar memiliki dampak positif terhadap kemampuan lulusan 
dalam menguasai standar kompetensi lulusan (t = 23,729); demikian pula pada 
unsur kecakapan personal (t = 6,590), kecakapan sosial (t = 8,763), akademik (t = 
9,166), dan kecakapan vokasional (t = 13,871). (b) sedangkan efektifitas dalam 
meningkatkan kemampuan tim pelaksana menunjukkan korelasi yang signifikan 
(X2 = 99,043). Kemampuan mereka dalam memahami life skill dan prosedur mutu 
tidak menunjukkan korelasi secara signifikan. Kemampuan dalam merencanakan 
program (Z = 1,000), kemampuan dalam melaksanakan program menunjukkan 
korelasi yang signifikan (Z = 5,831). (c) Kinerja lulusan memberikan kepuasan 
kepada pengguna lulusan. Tingkat kepuasan mereka terhadap kecakapan personal 
lulusan menunjukkan korelasi dengan tingkat kepuasan pada kecakapan sosial (X2 

= 9,680), dengan kecapakan akademik (X2 = 6,949), dan dengan kecakapan 
vokasional (X2 = 8,367); demikian pula tingkat kepuasan pengguna lulusan atas 
kinerja lulusan yang ditampilkan dalam kecakapan akademik dengan kecakapan 
vokasional (X2 = 8,924). 
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ABSTRACT 
 
 

 
Wartanto, 2007. Model Development of Life Skill Based Vocational 

Course Management Implementing Quality Procedure in Sanggar Kegiatan 
Belajar. Dissertation of Educational Management Program. Post Graduate 
Program of Semarang State University (UNNES). The promoters of this research 
are Prof. Dr. Sodig A. Kuntoro, Med, and the Co Promoter are Prof. Dr. Madyo 
Eko Susilo, MPd and Dr. Rasdi Ekosiswoyo, MSc. 
 
 Courses conducted by Sanggar Kegiatan Belajar usually emphasize on 
development of vocational skill only. So the graduates were lack of personal, 
social, and academic skill in which they are needed by the users. This research 
tries to solve the problem by developing an innovative model for life skill based 
course management. 
 
 Research and Development method was used in this research, applying 
three steps of procedure namely preliminary study, model development, and 
model effectiveness analysis. Preliminary study has been conducted in SKB 
Demak, SKB Semarang, SKB Surakarta, SKB Sukoharjo, and SKB Grobogan. 
The model was tried out in SKB Semarang. The data was collected by holding 
test, interview, observation, and documentation study. Then the data was analyzed 
by case description, percentage, mean, Chi-square, product moment, and T-Test. 
 
 The research shows some results ; (1) management of life skill based 
vocational course in Sanggar Kegiatan Belajar is lack of management procedure 
and learning content. (2) The model developed for solving the problem is quality 
procedure implementation, and it is also used for guiding for management quality 
improvement and achieving the result of life skill. (3) the effectiveness level of 
using procedure can be described as follows ; (a) students’ life skill has positive 
impact on the graduate ability in mastering competency standard (t = 23,729); 
student’s personal skill (t = 6,590), social skill (t = 8,763), academic skill (t = 
9,166), and vocational skill (t = 13,871). (b) The effectiveness level of using 
procedure towards implementer’s skill shows a significant correlation (X2 = 
99,043). On the hand their skill in understanding life skill and quality procedure 
does not show a significant correlation. Their skill in planning the program is 
significant (Z=1,000). Their skill in implementing the program shows a significant 
correlation (Z = 5,831). (c) Work performance of the graduates satisfies the users. 
Level of satisfaction towards graduates personal skill shows a positive correlation 
to social skill (X2=9.680), to academic skill (X2 = 6,949), and to vocational skill 
(X2 = 8,367). So do level of satisfaction of graduates users to work performance in 
academic skill toward vocational skill (X2=8,924). 
 University engineer technique  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Peran pendidikan nonformal dalam ikutserta mengentaskan kebodohan, 

keterbelakangan, dan kemiskinan telah memperoleh perhatian dari para pengam-bil 

kebijakan pembangunan pendidikan di seluruh dunia. Dalam pertemuannya di Dakar, 

negara-negara yang tergabung di dalam forum pendidikan dunia membuat komitmen 

bersama bahwa setiap negara wajib menyediakan layanan pendidikan bagi orang 

dewasa dalam bentuk pendidikan berkelanjutan (The World Education Forum, 

Dakar, 2000: 7-8). Di Indonesia, makna pendidikan berkelanjutan di-rumuskan dalam 

bentuk pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja. Sebagai-mana dinyatakan dalam 

pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 bahwa: 

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidi-kan 
anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pe-
latihan kerja, pendidikan kesetaraan, pendidikan lain yang ditujukan untuk 
mengembangkan kemampuan peserta didik. 
 
Selanjutnya secara spesifik pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja 

dirumuskan dalam bentuk kursus dan pelatihan. Pasal 26 ayat 5 menyatakan bahwa 

kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengem-bangkan diri, 

mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi.  Dengan demikian, kursus sebagai program pendidikan 
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nonformal semakin strategis dalam upaya mengem-bangkan potensi peserta didik 

khususnya di bidang kecakapan, keterampilan dan kreativitas, karena pendidikan 

nonformal menawarkan berbagai program yang luwes sesuai dengan perkembangan 

jaman dan peduli dengan perubahan yang terjadi di masyarakat.  

Kursus merupakan lembaga pendidikan yang diselenggarakan bagi warga 

belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, 

dan/atau melanjutkan ke tingkat atu jenjang yang lebih tinggi (Kepres No. 68 Tahun 

1998, pasal 2). Kursus secara spesifik lebih diarahkan pada pengembangan 

kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar 

kompetensi, mengembangkan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian 

profesional. Karena itu pendidikan yang di-selenggarakan di lembaga kursus 

cenderung lebih spesifik, yakni diarahkan pada pendidikan keterampilan, sikap 

kewirausahaan, dan kepribadian profesional. Melalui pendidikan di dalam kursus itu 

lulusan diharapkan memiliki kemampuan untuk hidup mandiri dengan membuka 

peluang kerja sesuai dengan jenis kursus yang diikuti, di satu pihak, dan mampu 

berkompetisi dalam merebut peluang kerja di sektor industri dan jasa.  

Penyelenggaraan kursus umumnya dilakukan oleh masyarakat, dan se-bagian 

kecil yang diselenggarakan oleh pemerintah. Direktorat Pembinaan Kursus dan 

Kelembagaan pada tahun 2004 mencatat bahwa jumlah kursus di Indonesia sebanyak 

11.808 kursus. Kursus-kursus tersebut terdiri atas 10 rumpun kursus, yaitu: bahasa, 

jasa, keolahragaan, kerajinan, kerumahtanggaan, kesehatan, keseni-an, pertanian, 

teknisi, dan kursus bidang khusus. Kesepuluh rumpun kursus tersebut terdiri atas 
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berbagai jenis kursus, dan yang paling banyak berdiri di masyarakat yaitu: jenis 

kursus komputer, bahasa Inggris, menjahit, bimbingan belajar, tata kecantikan 

rambut, akuntansi, tata kecantikan kulit, tata rias pe- ngantin, mengetik, dan mental 

aritmatika (Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, 2004:12-13). Sebagian 

besar jenis kursus itu tersebar di wilayah pulau Jawa dan sebagian kecil berada di 

wilayah Irian Jaya. Khusus untuk Jawa Tengah, Balai Pengembangan Pendidikan 

Luar Sekolah dan Pemuda Regional III  mencatat bahwa Sanggar Kegiatan Belajar 

(SKB) se Jateng telah menyelenggara-kan berbagai kursus keterampilan dan rata-rata  

mampu melayani warga masyarakat lebih dari  2.430 orang per tahun. 

Kursus sebagai program pendidikan nonformal yang diarahkan pada pro-gram 

keterampilan atau vocational skill  telah diperluas maknanya menjadi life skill. 

Program life skils memiliki makna yang lebih luas dari pada employability skills dan 

vocational skill. Brolling (1989: 9) menjelaskan bahwa life skill constitute a continuum 

of knowledge and aptitudes that are necessary for a person to functi-on effectively 

and to avoid interruptions of employment experience. Dengan kali-mat lain bahwa 

kecakapan hidup merupakan suatu kontinum pengetahuan dan kemampuan yang 

penting bagi seseorang untuk berfungsi secara efektif dan menghindari keberhentian 

pengalaman tenaga kerja. Oleh karena itu life skill pada hakikatnya adalah kecakapan 

untuk hidup. Makna hidup di sini bukan semata-mata terarah pada kepemilikan 

kemampuan atau keterampilan tertentu (vocational job), melainkan juga kepemilikan 

kemampuan dasar yang mendukung secara fungsional, seperti: membaca, menulis, 
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berhitung, bekerja dalam tim, kemampuan terus belajar, penggunaan teknologi dan 

sebagainya.  

Pendidikan kecakapan hidup mempunyai kontribusi yang sangat besar 

terhadap peningkatan atau pengembangan individu dan sosial. Esensi pendidikan 

kecakapan hidup adalah meningkatkan relevansi pendidikan dengan nilai-nilai 

kehidupan nyata, baik preventif maupun progresif. Secara rinci tujuan life skill adalah 

memberdayakan aset kualitas batiniah, sikap, dan perbuatan lahiriah peserta didik 

melalui pengenalan (logos), penghayatan (etos), dan pengalaman (patos) nilai-nilai 

kehidupan sehari-hari untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya. 

Konsekuensi logis dari hal tersebut adalah bahwa life skill mempunyai dampak 

terhadap metode pembelajaran yang diterapkan, tempat belajar yang digunakan, dan 

suasana belajar yang diwarnai oleh situasi demokratis (pe-ngembangan rasa percaya 

diri dan saling menghargai) dibanding dengan cara instruktif atau pendekatan 

komunikasi satu arah (Anwar, 2004:56).  Kondisi ini akan membawa perubahan pada 

prioritas kebutuhan belajar, bentuk, dan ke-dalaman kurikulum pembelajaran, metode 

pembelajaran, bahan belajar, evaluasi belajar dan berbagai setting pembelajaran 

lainnya.   

Penyelenggaraan program life skill melalui pendidikan nonformal dilandasi oleh 

berbagai alasan. Beberapa alasan yang dimaksud yaitu: (1) kohort yang di-susun 

sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2000 menunjukkan bahwa setiap 100 anak 

lulusan Sekolah Dasar yang dapat melanjutkan sampai perguruan tinggi hanya 14,4%, 

sehingga ada 85,6% anak lulusan Sekolah Dasar se Indonesia yang tidak dapat 
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mencapai perguruan tinggi dan mereka masuk dunia kerja tanpa atau terbatas 

keterampilannya (Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 25); (2) angka 

pengangguran dan kemiskinan di Indonesia cukup tinggi akibat krisis ekonomi yang 

berkepanjangan. Pada tahun 2002 Susenas mencatat 35.768.305 penduduk miskin; (3) 

angka pengangguran yang dirilis oleh Bagian Perencanaan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah 

dan Pemuda, Departemen Pendidikan Nasional, 2003: 31-33) mencapai 24.217.958 

orang; dan (4) persaingan tenaga kerja era pasar bebas sudah mulai terasa, dan tenaga 

kerja yang dibutuhkan bukan sekedar memiliki keterampilan tertentu saja, tetapi juga 

perlu didukung oleh kemampuan personal dan sosial yang memadai dan relevan 

dengan bidangnya. Fenomena lain yang perlu mendapat perhatian sungguh-sungguh 

adalah banyaknya lulusan SLTP dan SLTA yang tidak mampu menerapkan 

pengetahuannya berpotensi menambah pengangguran dan persaingan tenaga kerja 

dengan tenaga dari berbagai negara (Team Broad Base Education, 2002: 6). 

Dalam upaya memperluas dan mengembangkan program life skill di jalur 

pendidikan nonformal, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen 

Pendidikan Nasional mengerahkan Unit Pelaksana Teknis (UPT), yakni Sanggar 

Kegiatan Belajar, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dan 

mitra kerja untuk menyelenggarakan program life skill, baik secara mandiri maupun 

dengan dukungan pemerintah. Sangar Kegiatan Belajar sebagai salah satu lembaga 

pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah memiliki tugas 

melaksanakan program percontohan dan pengendalian mutu program pen-didikan 
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nonformal di tingkat Kabupaten/Kota (Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah 

dan Pemuda, 1997:39). Sehubungan dengan itu Sanggar Kegiatan Belajar telah lama 

dan berpengalaman dalam menyelenggarakan program ke-terampilan dalam bentuk 

kursus keterampilan, magang, dan Kelompok Belajar Usaha.  

Penilaian yang diselenggarakan oleh Balai Pengembangan Pendidikan Luar 

Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) Regional III tahun 2004 menunjukkan bahwa pe-

nyelenggaraan program keterampilan dalam bentuk kursus keterampilan yang 

diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar se Jawa Tengah berbeda-beda sistem 

pengelolaannya. Pada umumnya pengelolaan program yang mencakup prosedur dan 

komponen program tidak didasarkan pada standar mutu tertentu, sehingga kualitas 

lulusan sangat bervariasi. Hasil evaluasi Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) 

terpadu pusat pada tahun 2002 menunjukkan bahwa program life skill yang 

diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar  belum mencapai hasil sebagaimana 

yang diharapkan (Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, 2002: 

17). Tim Monev menjelaskan bahwa  beberapa faktor yang menjadi penghambat 

dalam impelementasi program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar  adalah 

berkenaan dengan: (1) pengelolaan atau manajemen program kur-sus yang belum 

mencerminkan proses manajemen mutu karena hanya melakukan penyiapan bahan, 

alat sarana dan melaksanakan proses pembelajaran dan evaluasi. Banyak Sanggar 

Kegiatan Belajar yang tidak melakukan identifikasi kebutuhan, menyusun kurikulum, 

membuat standar dan melakukan kemitraan dengan dunia usaha dan industri, 

sehingga banyak keterampilan yang dimiliki lulusan kursus tidak sesuai dengan 
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kebutuhan pasar kerja (2) program pembelajaran life skill hanya diwujudkan dalam 

bentuk pembelajaran keterampilan dan banyak yang tidak memberikan pembelajaran 

kecakapan personal, sosial dan akademik, dan (3) kemampuan sumber belajar yang 

dimiliki Sanggar Kegiatan Belajar masih belum memiliki sertifikasi profesi sesuai 

bidangnya. Hasil pemantauan dan pra survai di 29 Sanggar Kegiatan Belajar se Jateng 

yang dilakukan Penulis selama tahun 2004 juga menunjukkan informasi yang sama. 

Beberapa temuan yang diperoleh yaitu bahwa Sanggar Kegiatan Belajar dalam 

menyelenggarakan program life skill: (1) tidak memiliki standar mutu; (2) tidak 

memiliki prosedur kerja yang jelas; (3) kemampuan Pamong Belajar di bidang 

keterampilan masih lemah, dan (4) sarana pendukung penyelenggaraan program 

masih sangat terbatas.  

Masalah pengelolaan pendidikan yang bermutu masih menjadi wacana yang 

terus bergulir dan menjadi polemik berkepanjangan. Gaffar (1994: 63) menya-takan 

bahwa manajemen pendidikan di Indonesia merupakan titik sentral dalam 

mewujudkan tujuan perkembangan sumber daya manusia. Demikian pula Tilaar (1994: 

71) menyatakan bahwa masalah manajemen pendidikan merupakan salah satu krisis 

pokok dalam dunia pendidikan kita dewasa ini yang disebabkan oleh ketiadaan tenaga 

administrator yang profesional, sedangkan krisis yang lain me-liputi kualitas dan 

relevansi dalam bidang pendidikan. Untuk mengatasi masalah manajemen pendidikan 

itu Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 1999 telah menetapkan empat kebijakan 

pendidikan yang mencakup pemantapan manajemen pendidikan dan peningkatan 

mutu pendidikan (Departemen Pendidikan Nasional, 1999: 21-23), karena 
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keberhasilan pendidikan di Indonesia sangat ditentukan oleh manajemen yang handal 

dan dilakukan oleh tenaga-tenaga yang berkompeten di bidangnya.  

Sistem manajemen mutu merupakan suatu proses komitmen manajemen yang 

berorientasi pada kepuasan pelanggan dan melakukan perbaikan secara ber-

kesinambungan untuk memperoleh hasil terbaik. Standar ISO 9000 mendefinisi-kan 

sistem manajemen kualitas merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan 

praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin 

kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau 

persyaratan tertentu (Vincent Gaspersz, 2003:45). Sehubungan dengan itu Shoji 

Shiba (1991: 144) menjabarkan sistem manajemen mutu ke dalam akronim PDCA 

(Plan-Do-Check-Act). Konsep manajemen mutu tersebut sangat relevan untuk 

diterapkan pada proses manajemen dalam upaya penjaminan mutu pendidikan 

nonformal, khususnya dalam penyelenggaraan program life skill. Demikian pula 

Sanggar Kegiatan Belajar sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berfungsi 

membuat percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan nonformal 

(PNF) harus mampu mewujudkan program-program PNF yang bermutu, adaptif 

(market oriented), dan inovatif. Dengan program yang ber-kualitas, adaptif (market 

oriented), dan inovatif diharapkan masyarakat semakin terbantu dalam memenuhi 

kebutuhan belajarnya dan meningkatkan kualitas hidupnya.  

Sanggar Kegiatan Belajar dalam menyelenggarakan program kursus ke-

terampilan saat ini masih bersifat tradisional, dan belum mampu mengakses pe-

rubahan dan masalah yang dihadapi pasar kerja. Kondisi ini dapat ditunjukkan 
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dengan berbagai indikator, di antaranya: (1) kursus yang diselenggarakan hanya 

membekali peserta didik dengan keterampilan (vocational skill), padahal dunia kerja 

mensyaratkan bukan sekedar keterampilan tetapi juga persyaratan tentang 

kepribadian dan kemampuan sosial yang memadai; (2) program kursus yang 

diselenggarakan Sanggar Kegiatan Belajar menggunakan kurikulum yang diterbitkan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda yang tidak dikembangkan 

dengan kebutuhan pasar, sehingga keterampilan lulusannya kurang relevan dengan 

kebutuhan pasar, sehingga kurang mampu mengakomodasi kebutuhan pasar kerja dan, 

(3) pengelola kursus tidak memiliki prosedur kerja, acuan kerja yang disebabkan oleh 

ketiadaan berbagai pedoman, model atau bahan-bahan pendukung penyelenggaraan 

program kursus berbasis life skill. Fenomena ini diperparah lagi dengan keterbatasan 

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Sanggar Kegiatan Belajar (Laporan 

Bimbingan Teknis BPPLSP Regional III, 2004: 23-26). Di samping itu, tidak adanya 

pedoman prosedur mutu pengelolaan program kursus, pengelola cenderung 

menggunakan pengalaman pribadi dalam menyelenggarakan program. Akibatnya, 

pengelolaan program kursus di Sanggar Kegiatan Belajar yang seharusnya menjadi 

program percontohan, sebagaimana di-amanatkan oleh Direktorat Jenderal 

Pendidikan Luar Sekolah, cenderung tidak profesional. Pengelolaan program seperti 

ini tidak jauh berbeda dengan pengelola-an program kursus yang terjadi di 

masyarakat yang tidak memiliki standar dan prosedur mutu manajemen. Penelitian ini 

berupaya mengembangkan model sistem pengelolaan program kursus berbasis life 

skill di Sanggar Kegiatan Belajar dengan menerapkan prosedur mutu manajemen.  
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Melalui model ini diharapkan pengelola-an life skill yang menjadi prioritas program 

pemerintah akan lebih berkualitas dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Di 

samping itu, melalui model-model pe-ngelolaan kursus berbasis life skill diharapkan 

eksistensi Sanggar Kegiatan Belajar  di era otonomi dalam upaya ikut mengentaskan 

kebodohan dan kemiskinan semakin nampak dan dapat dirasakan manfaatnya oleh 

masyarakat, yang pada gilirannya akan terjadi peningkatan dukungan pemerintah 

Kabupaten/Kota terhadap Sanggar Kegiatan Belajar. 

 
 
B. Perumusan Masalah 

Sanggar Kegiatan Belajar sebagai salah satu lembaga pendidikan non-formal 

yang diselenggarakan oleh pemerintah memiliki tugas melaksanakan pro-gram 

percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan nonformal di tingkat 

Kabupaten/Kota (Ditjen PLSP, 1997:39). Program-program yang di-selenggarakan di 

Sanggar Kegiatan Belajar umumnya meliputi: Pendidikan Anak Usia Dini, 

Pendidikan Keaksaraan, Pendidikan Kesetaraan; ,dan kursus. Life skill sebagai 

perluasan makna dari program kursus telah diselenggarakan di seluruh Sanggar 

Kegiatan Belajar.  

Hasil monitoring dan evaluasi Balai Pengembangan Pendidikan Luar Se-kolah 

dan Pemuda Regional III tahun 2004 menemukan bahwa program kursus yang 

diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar umumnya masih bersifat tradisional, 

dan belum mampu mengakses perubahan dan masalah yang dihadapi pasar kerja. 

Demikian pula Sanggar Kegiatan Belajar  tidak memiliki pedoman prosedur mutu 
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pengelolaan program kursus, sehingga pengelola cenderung menggunakan 

pengalaman pribadi dalam menyelenggarakan program. Akibatnya, pengelolaan 

program kursus di Sanggar Kegiatan Belajar  yang seharusnya men-jadi program 

percontohan, sebagaimana diamanatkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar 

Sekolah, cenderung tidak profesional. Di samping itu, pengelolaan program umumnya 

lebih menitikberatkan pada program kecakapan vokasional (vocational skill), 

sementara itu kecakapan lainnya seperti: kecakapan pribadi (personal skill), 

kecakapan sosial (social skill), dan kecakapan akademik (academic skill) tidak 

memperoleh perhatian. Pengelolaan program seperti ini tidak jauh berbeda dengan 

pengelolaan program kursus yang terjadi di masyarakat yang tidak memiliki standar 

dan prosedur mutu manajemen.  

Penelitian  ini berupaya mengembangkan model  pengelolaan program kursus 

berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar  dengan menerapkan pro-sedur mutu 

manajemen. Pengembangan model ini sebagai upaya untuk meme-cahkan masalah 

yang dihadapi oleh Sanggar Kegiatan Belajar dalam me-nyelenggarakan kursus 

keterampilan berbasis life skill yang tidak memiliki panduan manajemen mutu dan 

tidak sesuai dengan kebutuhan pasar (Market oriented) 

 Secara lebih khusus, masalah yang dikaji di dalam penelitian ini dirinci 

sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah profil pengelolaan program kursus keterampilan berbasis life skill 

yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar selama ini? 
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Permasalahan ini dimaksudkan untuk mengungkap fenomena pe-

ngelolaan program kursus yang berkembang di Sanggar Kegiatan Belajar. 

Termasuk di dalamnya adalah cara Sanggar Kegiatan Belajar dalam 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan me-

lakukan perbaikan mutu. 

Melalui pengkajian fenomena tersebut akan diperoleh profil pe-ngelolaan 

program kursus di Sanggar Kegiatan Belajar secara utuh. Kemudian gambaran 

informasi yang diperoleh melalui pengkajian fenomena itu dan ditambah dengan 

kajian-kajian literatur, dijadikan sebagai pijakan perumusan model pengelolaan 

program kursus berbasis masyarakat dengan menerapkan prosedur mutu 

manajemen. 

2. Bagaimana model pengelolaan program kursus berbasis life skill yang sesuai 

untuk diterapkan di Sanggar Kegiatan Belajar? 

Pengkajian fenomena yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi 

Sanggar Kegiatan Belajar di atas, diperoleh model pengelolaan kursus berbasis 

life skill yang dapat memecahkan masalah pengelolaan kursus keterampilan di 

Sanggar Kegiatan Belajar dengan menerapkan prosedur mutu manajemen yang 

telah lolos dari validasi konseptual dan empirik. Perumusan model ini didasarkan 

pada landasan keilmuan tentang manajemen mutu dan landasan empirik yang 

dihasilkan dari penelitian pendahuluan, sebagaimana yang dikaji melalui 

permasalahan pertama. Kajian konseptual dan empirik ini berkaitan dengan upaya 



13 
 

 

memperoleh informasi kekuatan dan kelemahan atas model yang telah disusun dan 

diuji cobakan.   

3. Sejauh mana keefektivan model pengelolaan program kursus berbasis life skill 

dengan menerapkan prosedur mutu di Sanggar Kegiatan Belajar ? 

Permasalahan ini dimaksudkan untuk mengungkap keefektivan model yang 

dikembangkan. Pengetahuan empirik atas keefektivan model ini menjadi penting, 

karena model yang ditemukan dapat diterapkan di daerah lain yang memiliki 

kondisi atau karakteristik sama atau hampir sama dengan daerah penelitian ini. 

 
C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengelolaan kursus 

keterampilan berbasis kecakapan hidup (life skill) di Sanggar Kegiatan Belajar 

dengan menerapkan prosedur mutu manajemen yang dapat dipergunakan untuk 

pengelolaan berbagai jenis-jenis kursus keterampilan sesuai kebutuhan belajar 

masyarakat. Temuan model ini didasarkan pada data kualitatif dan kuantitatif guna 

membantu memecahkan permasalahan pengelolaan program kursus yang 

diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar selama ini . 

2. Tujuan Khusus 

Secara rinci, tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 
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a. Memperoleh gambaran tentang model pengelolaan program kursus yang 

dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar selama ini. 

b. Mengembangkan model pengelolaan program kursus berbasis life skill dengan 

menerapkan prosedur mutu manajemen di Sanggar Kegiatan Belajar 

c. Mengetahui keefektivan program kursus berbasis life skill yang dikelola Sanggar 

Kegiatan Belajar dengan menerapkan prosedur mutu manajemen. 

 
D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini, secara teoritik, memiliki manfaat di dalam menambah khasanah 

keilmuan di bidang pendidikan nonformal, khususnya: 

a. Pengelolaan program kursus yang didekati dengan life skill dengan me-nerapkan 

prosedur mutu manajemen. 

b. Sistem jaringan kerja manajemen dalam pengelolaan program pendidikan kur-sus 

berbasis life skill. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian diharapkan bermanfaat bagi Sanggar Kegiatan 

Belajar, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar 

Sekolah 

a. Manfaat bagi Sanggar Kegiatan Belajar  

Hasil pengembangan model ini dapat dijadikan pedoman bagi Pamong Belajar 

dalam menyelenggarakan program kursus berbasis life skill di Sanggar Kegiatan 
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Belajar. Dengan adanya prosedur yang jelas dan teruji dapat membantu pengelolaan 

program Pendidikan Luar Sekolah sehingga memberikan jaminan mutu proses 

maupun lulusan pendidikan nonformal. 

b. Manfaat bagi Pemerintah Daerah 

Sanggar Kegiatan Belajar secara struktural menjadi kewenangan Dinas 

Pendidikan di setiap Kabupaten/Kota sehingga dengan hasil pengembangan ini dapat 

dijadikan bahan pertimbangan dan sekaligus bahan dalam melakukan pembinaan dan 

pengembangan eksistensi Sanggar Kegiatan Belajar di daerah. Selain itu dengan lebih 

berkualitasnya program-program layanan pendidikan luar sekolah yang 

diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar dapat menjadikan suatu kebanggaan 

bagi masyarakat dan pemerintah daerah. 

c. Manfaat bagi Ditjen PLS 

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh jajaran Direktorat Jenderal 

Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda dalam upaya, antara lain: (1) melakukan 

pembinaan terhadap Sanggar Kegiatan Belajar; (2) peningkatan kompetensi para 

Pamong Belajar; (3) meningkatkan proses dan mutu lulusan binaan Sanggar Kegiatan 

Belajar; (4) sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan kegiatan operasional 

Sanggar Kegiatan Belajar khususnya dalam penyelenggaraan program life skill, dan 

(5) sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan program life skill berskala 

lebih besar. 

Hasil penelitian dan pengembangan program kursus berbasis life skill ini juga 

dapat dipergunakan oleh Direktoral Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda 
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untuk merumuskan kebijakan secara luas dalam berbagai program Pendidikan 

Nonformal, diantaranya: (1) penyelenggaraan program keaksaraan; (2) 

penyelenggaraan program vocational; (3) penyelenggaraan program kesetaraan; (4) 

penyelenggaraan program mata pencaharaian; dan (5) penyelenggaraan program 

kewanitaan dan lain sebagainya. Dengan penerapan yang semakin luas pada program-

program tersebut diharapkan program pendidikan nonformal lebih dekat dengan 

kebutuhan masyarakat. 

 
E. Definisi Operasional 

Beberapa konsep yang  menjadi fokus penelitian ini diberikan pengertian 

sebagai berikut: 

1. Kursus merupakan  pendidikan yang diselenggarakan bagi warga belajar yang 

memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan/ atau 

melanjutkan ke tingkat atu jenjang yang lebih tinggi.  

2. Life skill atau kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk 

mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa 

merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan 

solusi sehingga pada akhirnya mampu mengatasinya (Tim Broad Based 

Education, 2002:7). Termasuk di dalam life skill yaitu: kecakapan pribadi, 

kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. 

3. Manajemen mutu merupakan aktifitas-aktifitas yang terkoordinasi untuk 

mengarahkan dan mengawasi suatu organisasi dalam hubungannya dengan mutu. 
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Sementara itu mutu memiliki karakteristik: (1) produk atau layanan jasa nyata 

yang bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan yang disebut baik secara 

langsung maupun tidak langsung. Dalam bidang manufaktur ciri-ciri produk 

umumnya disebut secara langsung, misalnya tingkat kemurnian dari suatu produk, 

ukuran dari suatu produk atau kekuatan suatu produk. Di bidang layanan jasa ciri-

ciri produk sering disebut secara tidak langsung seperti kemudahan dalam 

mendapat bantuan teknis mengenai penggunaan suatu produk, kesopanan staf 

layanan atau kecepatan tanggapan, dan (2) kepuasan pelanggan, dalam hal ini 

pengguna produk atau penerima layanan jasa yang menilai dan menentukan 

tingkatan mutu sesuai dengan tingkat kepuasan mereka. 

4. Perencanaan merupakan proses pemikiran rasional dan penetapan secara tepat 

mengenai berbagai macam hal yang akan dikerjakan di masa mendatang, dalam 

usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan (Wursanto, 1987: 54).  Proses 

perencanaan program kursus berbasis life skill dengan menerapkan prosedur mutu 

diwujudkan dalam bentuk aktifitas: (1) pembentukan tim pe-laksana program 

sebagai sekelompok orang yang bertugas perancang, peng-organisir, pelaksana 

dan pengendali program; (2) pelaksanaan identifikasi ke-butuhan kepada 

pelanggan (user), dan (3) perancangan kurikulum dan bahan ajar proses kegiatan 

pembelajaran dalam upaya untuk penyiapan perangkat pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan pelanggan. 

5. Pengorganisasian merupakan proses penetapan pekerjaan-pekerjaan esensial 

untuk dikerjakan, pengelompokan pekerjaan, pendistribusian otoritas dan 
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pengintegrasian semua tugas dan sumber-sumber untuk mencapai tujuan secara 

efektif dan efisien (Silalahi, 2003: 194). Perngorganisasian dalam proses kurus 

berbasis life skill meliputi kegiatan: (1) rekrutmen calon sumber belajar; (2) 

rekrutmen calon warga belajar; (3) rekrutmen bahan dan sarana pembelajaran; (4) 

pengaturan detail-detail proses pembelajaran (internal input dan external input), 

termasuk didalamnya adalah keterlibatan stakeholder dalam proses pembelajaran, 

dan (5) penentuan siapa melakukan apa dan target-target operasional. 

6. Pelaksanaan kegiatan merupakan proses pelaksanaan tindakan (execution) atau 

pelaksanaan kegiatan (action). Wujud tindakan tersebut adalah: (1) pelaksana-an 

proses pembelajaran atau latihan; (2) pelaksanaan evaluasi kegiatan dan hasil 

belajar, dan (3) penempatan hasil lulusan yang merupakan satu rangkaian 

kegiatan yang tidak dapat dipisahkan.  

7. Pengendalian adalah suatu proses untuk memotivasi dan memberi semangat 

orang-orang yang melaksanakan kegiatan (Anthony, dkk; 1992: 81). Proses 

pengendalian dalam pelaksanaan kursus berbasis life skill dengan penerapan 

prosedur mutu diwujudkan dalam: (1) pendampingan lulusan,  dan (2) per-baikan 

mutu berkelanjutan yang dilaksanakan sejak perencanaan, peng-organisasian, 

pelaksanaan pembelajaran hingga program selesai. 

8. Model adalah bentuk, pola atau suatu program yang memiliki karakteristik 

tertentu, diantaranya; (1) memiliki kekhasan tertentu dibanding yang sudah ada, 

(2) ada keunggulan-keunggulan tertentu yang lebih baik, (3) memiliki tingkat 

keefektifan yang baik untuk diterapkan, (4) merupakan hal baru yang bertujuan 
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memperbaiki atau menjawab masalah atau tantangan yang ada, dan (5) memiliki 

tingkat kebermanfaatan bagi masyarakat pengguna. 

9. Pengelolaan Program Pendidikan adalah aktifitas-aktifitas yang terkoordinasi 

untuk melaksanakan kegiatan pendidikan dengan karakteristik: (1) adanya tujuan 

yang ingin dicapai, (2) adanya sasaran atau peserta didik, (3) adanya tim yang 

menjadi pengelola, (4) adanya berbagai instrumen pembelajaran, (5) adanya 

metode yang digunakan, (6) adanya proses kegiatan pembelajaran, (7) adanya 

evaluasi, (8) adanya program tindak lanjut.   

10. Keefektifan program berkaitan dengan sejauh mana tujuan yang telah ditetap-kan 

dapat dicapai. Keefektifan dihubungkan dengan pencapaian sasaran yang telah 

ditentukan . Keefektifan sebagai ukuran yang me-nyatakan seberapa jauh 

tindakan atau usaha mendatangkan hasil dan dapat mencapai tujuan dengan cara 

tepat. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 
 
A. Kursus Keterampilan 

1. Pengertian  

Kecakapan hidup merupakan bentuk pendidikan yang lebih diarahkan pa-da 

jenis keterampilan tertentu. Pendidikan kecakapan hidup dapat diselenggarakan 

melalui jalur pendidikan formal (sekolah) dan pendidikan nonformal (luar sekolah). 

Pada jalur nonformal banyak dilaksanakan oleh lembaga penyelenggara kursus 

keterampilan (termasuk Sanggar Kegiatan Belajar).  

Kursus merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan 

berbagai jenis pengetahuan, keterampilan dan sikap mental melalui proses pem-

belajaran dalam waktu singkat. Sehubungan dengan itu Surat Keputusan Direktorat 

Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga Nomor Kep105/E/L/1990 

menegaskan bahwa 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. Kepres Nomor 68  tahun 98, 

pasal 2 menyatakan bahwa kursus merupakan lembaga pendidikan yang 

diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk mengembangkan 

diri, bekerja mencari nafkah, dan/atau melanjutkan ke tingkat atu jenjang yang lebih 
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tinggi. Pengertian yang hampir sama dinyatakan di dalam Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 bahwa kursus adalah satuan 

pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan 

bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, dan/atau melanjutkan ke 

tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Undang-undang Nomor 20 tahun 

2003, pasal 26, ayat 5 menyatakan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi 

masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, 

dan sikap untuk mengem-bangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha 

mandiri, dan/atau me-lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kursus 

merupakan satuan atau lembaga pendidikan nonformal yang menyelenggarakan 

berbagai program pembelajaran dalam waktu pendek untuk memberikan layanan 

kepada warga masyarakat yang memerlukan pengetahuan, keterampilan, ke-cakapan 

hidup, dan sikap yang dapat digunakan untuk bekal hidup atau mem-peroleh 

pekerjaan baik untuk bekerja mandiri (wirausaha) atau bekerja di perusahaan, atau 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Sementara itu tujuan penyelenggaraan 

kursus adalah menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya 

pemerataan pendidikan, memberikan bekal kepada warga belajar yang ingin 

mengembangkan diri, memperluas wawasan, menambah pengetahuan dan/ atau 

keterampilan, serta melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Berbeda dengan kursus adalah pelatihan kerja. Di dalam Keputusan Presiden 

Nomor 68  tahun 98, pasal 2 dinyatakan bahwa pelatihan kerja merupakan lembaga 
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pelatihan bagi tenaga kerja yang sedang bekerja dan yang akan ditempatkan dalam 

pekerjaan. Dengan demikian pelatihan kerja lebih diarahkan pada calon tenaga kerja 

atau tenaga kerja yang sedang bekerja di perusahaan tertentu. Sementara itu kursus 

diarahkan pada pengembangkan kemampuan peserta didik yang pada akhirnya 

mereka dapat mengikuti jenjang pendidikan kursus yang lebih tinggi, atau memasuki 

dunia kerja atau melakukan usaha mandiri (wiraswasta). Perbedaan atas pengertian 

tersebut memberikan implikasi bahwa penyelengaraan kursus berada di bawah 

pengawasan dan pembinaan Departemen Pendidikan, sedangkan pelatihan kerja 

berada di bawah pengawasan dan pembinaan Departemen Transmigrasi dan Tenaga 

Kerja. 

 
2. Jenis-jenis Kursus 

Menurut catatan dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan tahun 

2004, jenis kursus yang berkembang di masyarakat terdapat 133 jenis kursus. Dari 

sejumlah jenis kursus tersebut dapat dikelompokkan ke dalam sepuluh rumpun 

kursus. Kesepuluh rumpun kursus yang dimaksud yaitu: (1) kerumahtanggaan; (2) 

kesehatan; (3) keolahragaan; (4) pertanian dan teknik; (5) kesenian; (6) kerajinan dan 

industri; (7) teknik pertambangan; (8) jasa; (9) bahasa dan; (10) keterampilan khusus. 

Penyelenggaraan kursus pada umumnya ber-langsung selama 3-12 bulan dan diakhiri 

dengan ujian nasional/negara.  

Tujuan penyelenggaraan kursus adalah untuk menyiapkan tenaga kerja 

terampil yang sanggup mengisi lapangan kerja yang ada dan atau menciptakan 
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lapangan kerja baru. Pada era sekarang ini kursus menjadi semakin strategis karena 

persyaratan-persyaratan khusus yang diterapkan oleh pasar kerja dan banyaknya anak 

lulusan SD, SLTP dan SLTA yang tidak dapat melanjutkan sekolah dan angka drop 

out yang semakin bertambah. Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan tahun 

2004 mencatat bahwa jumlah lembaga kursus di Indonesia sebanyak 22.510 lembaga.  

 
3. SKB sebagai Penyelenggara Kursus  

b. SKB sebagai Sistem Organisasi  

SKB merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kabupaten/ Kota. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Ditjen Diklusepa (2003) bahwa  SKB merupakan 

lembaga Pendidikan Nonformal (PNF) di wilayah kabupaten/kota yang memiliki 

tugas memberi pelayanan kepada masyarakat dalam bidang PNF dalam wilayah 

kabupaten/kota masing-masing (Ditjen Diklusepa tahun, 2003). Secara umum tugas-

tugas yang harus dilaksanakan oleh SKB yaitu: (1) pembuatan percontohan, dan (2) 

pengendalian mutu pelaksanaan program-program pendidikan luar sekolah, pemuda 

dan olah raga (SK Mendikbud Nomor 023/O/1997, pasal 2).  

Secara organisatoris SKB merupakan lembaga pendidikan (pendidikan luar 

sekolah) yang menciptakan lingkungan internal yang mempengaruhi perilaku 

personel yang ada di dalamnya. Namun demikian keberadaan SKB itu juga 

dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. Owen (1987: 1995) menyatakan bahwa suatu 

organisasi dapat menciptakan latar atau lingkungan kontekstual internal yang 

memiliki pengaruh besar terhadap perilaku orang-orang yang ada di dalamnya, dan 
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lingkungan internal organisasi itu dipengaruhi oleh konteks yang lebih besar dimana 

organisasi itu berada, seperti sistem sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang 

mendukung organisasi. Kemudian lingkungan internal organisasi, yang 

mempengaruhi dan membentuk perilaku manusia, bukan saja berpengaruh terhadap 

kondisi fisik mereka, melainkan juga karakteristik sosial dan psikologis sistem 

kehidupan manusia yang ada di dalam organisasi. 

Robin (2003) dalam mengkaji perilaku organisasi mengidentifikasi tiga 

determinan perilaku dalam organisasi, yaitu: individu, kelompok, dan sistem 

organisasi. Individu yang dimaksud yaitu setiap personel yang ada di dalam 

organisasi. Dijelaskan bahwa setiap individu dalam organisasi memiliki karakteristik 

yang khas, beberapa diantaranya yaitu nilai, sikap dan kepuasan kerja, kepribadian 

dan emosi, persepsi dan pengambilan keputusan individual, dan motivasi. Sementara 

itu Owen (1995) mengidentifikasi beberapa karakteristik individual yang diduga 

mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi, yaitu: motif, tujuan, nilai, 

kebutuhan, berpikir, pemahaman terhadap tugas, dan perasaan. Individu dalam 

organisasi memiliki tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan oleh organisasi. 

Namun demikian keberhasilan individu dalam organisasi sangat berkaitan dengan 

kerja dalam kelompok, sehingga individu-individu jarang bekerja terpisah dari 

pekerja lain dalam organisasi. Oleh karena itu keberhasilan individu dalam organisasi 

harus memperhatikan keefektivan kelompok dalam organisasi. 

Kelompok merupakan dua individu atau lebih yang berinteraksi dan saling 

bergantung serta saling bergabung untuk mencapai sasaran tertentu. Kelompok dapat 
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bersifat formal dan informal. Kelompok formal yaitu kelompok yang ditetapkan oleh 

struktur organisasi dengan penugasan kerja yang ditunjuk untuk menjalankan tugas. 

Dalam kelompok formal, perilaku yang seharusnya ditunjukkan dalam kelompok 

ditentukan oleh dan diarahkan untuk tujuan organisasi. Kelompok informal yaitu 

persekutuan yang tidak terstruktur secara formal dan tidak ditetapkan secara 

organisasi. Kelompok informal terbentuk secara alamiah dalam suasana kerja yang 

muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan kontak sosial. Robin (2003) 

merinci kelompok formal menjadi kelompok komando dan kelompok tugas, 

sedangkan yang termasuk dalam kelompok informal yaitu kelompok kepentingan dan 

kelompok persahabatan. Kelompok komando ditentukan oleh bagan organisasi. 

Kelompok ini terdiri atas individu-individu yang melapor langsung kepada pimpinan 

tertentu. Kelompok tugas, juga ditetapkan secara organisasi, mewakili individu-

individu yang bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan suatu tugas pekerjaan. 

Kelompok tugas dapat melintasi hubungan komando, atau dengan kata lain tapal 

batas kelompok tugas tidak terbatas pada atasan hierarki langsung. Kelompok 

komando juga kelompok tugas, namun karena kelompok tugas dapat memotong lintas 

organisasi, maka belum tentuk kelompok tugas merupakan kelompok komando. 

Kelompok kepentingan merupakan persekutuan individu yang berafiliasi untuk 

mencapai sasaran tertentu. Sementara itu kelompok persahabatan merupakan 

persekutuan individu yang memiliki karakteristik sama. Tingkat keefektivan 

kelompok adalah tergantung pada kontribusi dari seluruh anggota kelompok. Dengan 
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kata lain tingkat kontribusi individu dalam kelompok berpengaruh terhadap 

keefektivan kelompok dalam mencapai tujuan. 

Organisasi merupakan kumpulan dari individu yang memiliki tugas dan 

tanggung jawab yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan secara efektif dan 

efisien. Untuk mencapai tujuan seperti itu suatu organisasi harus memiliki struktur 

tertentu yang berisi tentang penetapan tugas pekerjaan, pengelompokan pekerjaan dan 

personal, dan koordinasi antar kelompok. Dalam  menetapkan struktur organisasi itu, 

Robin (2003) mengklasifikasi enam unsur pokok, yaitu: spesialisasi pekerjaan, 

departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, 

dan formalisasi. Spesialisasi berkaitan dengan pembagian tenaga kerja yang sesuai 

dengan bidang keahlian, dan memberikan batas-batas tugas dalam tingkatan hierarki 

tertentu. Departementalisasi berkaitan dengan pengelompokan pekerjaan, yakni 

pengelompokan pekerjaan sesuai dengan fungsi masing-masing. Rantai komando 

berkaitan dengan wewenang yang terentang dari puncak organisasi sampai ke bawah 

dan memperjelas siapa melapor kepada siapa. Dengan demikian organisasi yang 

memiliki struktur tugas dan wewenang yang jelas pada akhirnya organisasi itu akan 

efektif dalam mencapai tujuan. Namun demikian keefektivan itu juga sebagian besar 

tergantung pada fungsi dan keefektivan individu dan kelompok dalam melaksanakan 

tugasnya. 

Di dalam organisasi SKB terdapat tiga kelompok jabatan yang bertanggung 

jawab atas keberlangsungan program PLS, yaitu: seorang Kepala, Tata Usaha dan 

Pamong Belajar. Kepala merupakan pimpinan dan sekaligus manajer lembaga SKB 
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dan program-program PLS yang diselenggarakan di SKB. Dalam menjalankan 

tugasnya kepala SKB memiliki beberapa fungsi, yaitu: pendidik, manajer, 

administratur, penyelia, inovator, pemimpin, motivator, dan wirausahawan. Tata 

usaha merupakan kelompok jabatan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan 

tugas-tugas administrasi. Pamong belajar merupakan kelompok jabatan yang bertugas 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam rangka pengembangan model dan 

pembuatan percontohan serta penilaian dalam rangka pengendalian mutu dan dampak 

pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga. Ketiga 

kelompok jabatan tersebut meskipun memiliki tugas dan tanggung jawab berbeda, 

namun tugas dan tanggung jawab masing-masing kelompok adalah bersinergi 

sehingga menjadi satu kesatuan sistem pekerjaan dalam rangka mencapai tujuan 

lembaga SKB. 

c. Model Penyelenggaraan Kursus di SKB 

Kursus keterampilan merupakan salah satu program PLS yang paling banyak 

diselenggarakan oleh SKB. Setidak-tidaknya ada empat alasan SKB lebih senang 

menyelenggarakan program kursus dibanding program PLS lain. Keempat alasan yang 

dimaksud yaitu: (1) kursus dianggap mudah pengelolaannya dibanding program PLS 

lainnya seperti program keaksaraan dan program kesetaraan; (2) program kursus 

cukup banyak peminatnya, sehingga tidak sulit untuk melakukan sosialisasi dan 

rekrutmen peserta didik; (3) program kursus tidak membutuhkan beaya yang banyak 

tetapi justru dapat mendatangkan dana dari peserta didik, dan (4) penyelenggaraan 
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program kursus dapat bertahan cukup lama dibanding program lain karena dianggap 

sesuai dengan kebutuhan dan kemauan masyarakat.  

Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda (BPPLSP) 

Regional III tahun 2005 mencatat bahwa Sanggar Kegiatan Belajar  se Jawa Tengah 

sudah menyelenggarakan berbagai jenis kursus. Beberapa jenis kursus yang dimaksud 

di antaranya: (1) 29 Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan kursus menjahit; 

(2) 12 Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan kursus garment; (3) 6 Sanggar 

Kegiatan Belajar  menyelenggarakan kursus komputer; (4) 2 Sanggar Kegiatan 

Belajar  menyelenggarakan kursus elektronika; (5) 7 Sanggar Kegiatan Belajar 

menyelenggarakan kursus rias pengantin; (6) 5 Sanggar Kegiatan Belajar 

menyelenggarakan kursus bahasa Inggris; (7) 3 Sanggar Kegiatan Belajar  

menyelenggarakan kursus otomotif, dan (8) 3 Sanggar Kegiatan Belajar  

menyelenggarakan kursus akuntansi. 

Penyelenggaraan kursus keterampilan di Sanggar Kegiatan Belajar dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 2.1 Pola Penyelenggaraan Kursus di Sanggar Kegiatan Belajar  
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Pola penyelenggaraan kursus sebagaimana tersaji di dalam gambar 2.1 dapat 

dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: 

Pertama, Sanggar Kegiatan Belajar yang akan menyelenggarakan program 

kursus keterampilan menyiapkan seluruh peralatan, bahan praktek, tempat, sumber 

belajar, kurikulum keterampilan, bahan belajar dan alat evaluasi. Semua perangkat 

tersebut bersifat “instan” artinya kurikulum dan bahan belajar tidak merupakan hasil 

penyusunan atau pengembangan dari hasil identifikasi kebutuhan belajar, namun 

kurikulum dan bahan belajar sepenuhnya dari Direktorat Pendidikan Masyarakat.  

Kedua, Sanggar Kegiatan Belajar  melakukan sosialisasi/promosi dengan 

berbagai cara, bisanya menggunakan brosur yang disebarkan ke berbagai desa. Bagi 

warga masyarakat yang tertarik dapat langsung mendaftarkan diri ke Sanggar 

Kegiatan Belajar  dan langsung diterima sebagai peserta didik kursus. 

Ketiga, proses pelayanan pembelajaran dilakukan dengan berbagai cara sesuai 

dengan bidang keterampilan yang diikuti dan biasanya porsi teori lebih sedikit jika 

dibanding dengan porsi praktek hanya berkaitan dengan materi keterampilan saja, 

sedangkan kecakapan personal dan sosial tidak ada. 

Keempat, evaluasi hasil belajar dilakukan dengan mengikutsertakan peserta 

didik dalam ujian nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan 

Luar Sekolah, tidak ada usaha secara mandiri untuk melakukan evaluasi sendiri. 

Kelima, warga belajar yang lulus ujian nasional diberi izasah nasional dan 

yang belum lulus diberi kesempatan untuk belajar kembali. 
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Pola penyelenggaraan kursus di Sanggar Kegiatan Belajar  tersebut banyak 

kelemahannya, dilihat dari perencanaan, pembelajaran dan evaluasi. Kelemahan 

tersebut di antaranya adalah: (1) penyelenggaraan program kursus tidak didahului 

dengan need assesment kepada user atau kebutuhan lapangan kerja. Dengan tidak 

dilakukan need assesment kepada user tersebut maka lulusan kursus akan sulit diserap 

lapangan kerja, karena kurikulum, bahan, dan metode balajarnya tidak relevan dengan 

kebutuhan pasar kerja; (3) karena kurikulumnya tidak sesuai dengan kebutuhan pasar 

kerja maka akan berpengaruh pada proses dan strategi pembelajaran serta sistem dan 

pelaksana evaluasi, dan (c) masih banyak dijumpai peralatan belajar yang terbatas 

dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan teknologi. 

 
B. Life Skill  

1.   Pengertian Life Skill 

Banyak pengertian tentang pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang 

dikemukakan oleh para pakar maupun badan/lembaga yang memiliki otoritas di 

bidang pendidikan, pelatihan dan kesehatan. Broling (1989: 18) mendefinisikan life 

skill sebagai interaksi berbagai pengetahuan dan kecakapan yang sangat penting 

dimiliki oleh seseorang sehingga mereka dapat hidup mandiri. Dawis (2000: 1) 

menyatakan bahwa life skill adalah “manual pribadi” bagi diri seseorang. Kecakapan 

ini membantu seseorang belajar bagaimana memelihara dirinya, tumbuh menjadi 

dirinya, bekerjasama secara baik dengan orang lain, membuat keputusan logis, 

melindungi dirinya sendiri dan mencapai tujuan di dalam kehidupannya. Tim Broad 
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Based Education (2002: 7) menyatakan bahwa life skill atau kecakapan hidup adalah 

kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup 

dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan 

kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga pada akhirnya mampu 

mengatasinya. Unesco (1993: 35) menegaskan bahwa kecakapan hidup (life skill) 

adalah berbagai keterampilan/kemampuan untuk dapat beradaptasi dan berperilaku 

positif, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapai berbagai tuntutan dan 

tantangan dalam hidup sehari-hari secara efektif. Unicef (2000: 33) mendefinisikan 

life skill atau pendidikan kecakapan hidup sebagai berikut: 

Arround the world, life skills-based education (LSBE) is being adopted 
as a means to empower young people in challenging situations. LSBE 
refers to an interactive process of teaching and learning wich enables 
learners to acquire knowledge and to develop attitudes and skills which 
support the adoption of healthy behaviors. 
 
Pernyataan di atas menandaskan bahwa di seluruh dunia ini, pendidikan 

berbasis kecakapan hidup diadopsi sebagai sebuah pemaknaan terhadap 

pemberdayaan generasi muda di dalam situasi menantang (penuh tantangan), 

pendidikan berbasis kecakapan hidup menunjuk pada suatu proses belajar mengajar 

interaktif yang memungkinkan warga belajar mempelajari atau memperoleh 

pengetahuan dan mengembangkan sikap dan keterampilan yang mendorong 

pengadopsian perilaku-perilaku sehat. 

Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas dapat dirumuskan bahwa 

hakikat pendidikan kecakapan hidup dalam pendidikan nonformal adalah merupakan 
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upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, sikap dan kemampuan yang 

memungkinkan warga belajar dapat hidup mandiri.  

Dalam penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup menurut Jaques Dehlor 

(1996: 17) berprinsip dari empat pilar pendidikan, yaitu learning to know (belajar 

untuk memperoleh pengetahuan), learning to do (belajar untuk dapat 

berbuat/melakukan pekerjaan), learning to be (belajar untuk dapat menjadikan dirinya 

menjadi orang yang berguna), dan learning to live together (belajar untuk dapat hidup 

bersama dengan orang lain). Learning to know yaitu belajar mengkombinasikan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperoleh di lembaga pendidikan dengan 

dunia kerja, sehingga akan terjadi proses belajar sepanjang hayat (life long learning). 

Learning to do yaitu belajar melakukan pekerjaan yang pada akhirnya individu akan 

akan memperoleh kompetensi yang memungkinkannya mampu bekerja di berbagai 

lingkungan kerja, dan bekerja di dalam tim kerja. Learning to be yaitu belajar untuk 

berlatih mandiri dan membuat keputusan secara bertanggung jawab dalam mencapai 

tujuan. Learning to live together yaitu belajar mengembangkan pemahaman terhadap 

orang lain dan kesejarahannya, tradisi dan nilai-nilai spiritual, dan, dengan dasar ini, 

menciptakan spirit baru yang, dengan dipandu oleh pengetahuan tentang 

interdependensi dan analisis risiko dan tantangan masa depan, akan mendorong 

seseorang mengelola konflik secara cerdas. 

 Pendidikan kecakapan hidup (life skill) pada dasarnya merupakan suatu upaya 

pendidikan untuk meningkatkan kecakapan hidup setiap warga negara. Pe-ngertian 

kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi 
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problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara 

proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu 

mengatasinya. 

 
2. Tujuan Pendidikan Life Skill  

Secara umum tujuan dilaksanakannya pendidikan kecakapan hidup (life skill) 

adalah diarahkan pada usaha memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan, 

serta dalam pemilihan keterampilan yang akan dipelajari didasarkan pada kebutuhan 

masyarakat, potensi lokal dan kebutuhan pasar, diharapkan akan memberikan manfaat 

yang positif bagi warga belajar, bagi masyarakat dan bagi pemerintah. 

Adapun tujuan khusus pendidikan kecakapan hidup adalah memberikan 

pelayanan pendidikan kecakapan hidup kepada warga belajar agar: (1) memiliki 

keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja 

baik bekerja mandiri (wirausaha) dan/atau bekerja pada suatu perusahaan 

produksi/jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya; (2) memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan 

karya-karya yang unggul dan mampu bersaing di pasar global; (3) memiliki 

kesadaran yang tinggi tentang pentingnya pendidikan untuk dirinya sendiri maupun 

anggota keluarganya, dan (4) mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh 

pendidikan dalam rangka mewujudkan keadilan pendidikan di setiap lapisan 

masyarakat. 
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Dengan dilaksanakannya pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang 

diarahkan pada usaha memecahkan masalah pengangguran dan kemiskinan, 

diharapkan akan memberikan manfaat bagi warga belajar, bagi masyarakat dan bagi 

pemerintah. Manfaat pendidikan kecakapan hidup (life skill) bagi warga belajar antara 

lain adalah: (1) memiliki keterampilan, pengetahuan dan sikap sebagai bekal untuk 

mampu bekerja atau berusaha mandiri; (2) memiliki penghasilan yang dapat 

menghidupi diri dan keluarganya; (3) menularkan/ memberikan kemampuan yang 

dirasakan bermanfaat kepada orang lain; dan (4) meningkatnya kualitas kehidupan 

diri, keluarga dan lingkungannya. Manfaat pendidikan kecakapan hidup (life skill) bagi 

masyarakat antara lain adalah: (1) mengurangi pengangguran; (2) menciptakan 

lapangan pekerjaan bagi orang lain; dan (3) mengurangi kesenjangan sosial. Manfaat 

pendidikan kecakapan hidup (life skill) bagi pemerintah antara lain: (1) meningkatkan 

kualitas SDM di daerah; (2) mencegah urbanisasi, dan (3) menumbuhkan kegiatan 

usaha ekonomi masyarakat, dan (4) menekan kerawanan sosial. 

 
3. Jenis-jenis Life Skill 

Broling (1989: 26) mengelompokkan life skill ke dalam tiga kelompok 

kecakapan, yaitu: (1) kecakapan hidup sehari-hari (daily living skill); (2) kecakapan 

pribadi dan sosial (personal and social skill); dan (3) kecakapan untuk bekerja 

(occupation skill). 

 Kecakapan hidup sehari-hari (daily living skill) antara lain pengelolaan 

kebutuhan pribadi, pengelolaan keuangan pribadi, pengelolaan rumah pribadi, 
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kesadaran kesehatan, kesadaran keamanan, pengelolaan makan dan gizi, pengelolaan 

pakaian, tanggung jawab sebagai warga negara, pengelolaan waktu luang, rekreasi 

dan kesadaran lingkungan. 

 Kecakapan pribadi dan sosial (personal and social skill) meliputi: kesadaran 

diri (minat, bakat, sikap, dan kecakapan), percaya diri, komunikasi dengan orang lain, 

tenggang rasa dan kepedulian pada sesama, hubungan antar personal, pemahaman 

dan pemecahan masalah, menemukan dan mengembangkan kebiasaan positif, 

kemandirian dan kepemimpinan. 

 Kecakapan bekerja (occupational skill) meliputi: (1) memilih pekerjaan; (2) 

perencanaan kerja; (3) persiapan keterampilan kerja; (4) latihan keterampilan; (5) 

penguasaan kompetensi; (6) menjalankan suatu profesi; (7) kesadaran untuk 

menguasai berbagai keterampilan; (8) kemampuan menguasai dan menerapkan 

teknologi; (9) merancang dan melaksanakan proses pekerjaan, dan (10) menghasilkan 

produk dan jasa. 

Simpson (1999: 1-2) mengemukakan bahwa life skill mencakup tujuh area 

kecakapan yakni kecakapan untuk: (1) memahami diri sendiri; (2) komunikasi; (3) 

belajar bagaimana belajar; (4) bekerja dengan orang lain; (5) membuat keputusan; (6) 

mengelola, dan (7) bekerja dengan kelompok. WHO mengelompokkan kecakapan 

hidup ke dalam lima aspek yaitu: (1) kecakapan mengenal diri sendiri (self awareness) 

atau kecakapan pribadi (personal skill); (2) kecakapan sosial (social skill); (3) 

kecakapan berpikir (thinking skill); (4) kecakapan academik (academic skill), dan (5) 

kecakapan kejuruan (vocational skill). Pembelajaran kelima aspek kecakapan hidup 
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tersebut tidak dilakukan secara terpisah-pisah dan juga tidak diselenggarakan secara 

eksklusif untuk masing-masing kecakapan melainkan secara implisit melalui jalur 

pendidikan formal (sekolah) dan nonformal (luar sekolah). 

Penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup pada satuan pendidikan 

nonformal, terutama dalam rangka pengentasan kemiskinan dan penanggulangan 

pengangguran dan lebih ditekankan pada upaya pembelajaran yang biasanya 

memberikan penghasilan (learning and earning). Karena itu penyelenggaran 

pendidikan kecakapan hidup (life skill) menggunakan pendekatan Broad Based 

Education (BBE).  

Pendekatan Broad Based Education (BBE) ditandai oleh: 

a. Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional baik dalam bahasa 

Indonesia maupun salah satu bahasa asing (Inggris, Arab, Mandarin, dan 

sebagainya). 

b. Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses lewat 

pembelajaran berpikir ilmiah, penelitian penemuan, dan penciptaan. 

c. Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan teknologi guna mendukung 

kedua kemampuan tersebut di atas. 

d. Kemampuan memanfaatkan aneka ragam teknologi di berbagai lapangan 

kehidupan (pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggan, 

kesehatan, komunikasi informasi, manufaktur dan industri, perdagangan, 

kesenian, pertunjukan dan olahraga) 

e. Kemampuan mengelola sumber daya alam, sosial, budaya dan lingkungan. 
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f. Kemampuan bekerja dengan tim baik dalam sektor informasi maupun formal. 

g. Kemampuan memahami diri sendiri, orang lain dan lingkungannya. 

h. Kemampuan berusaha terus menerus menjadi manusia pembelajar. 

i. Kemampuan mengintegrasikan pendidikan dan pembelajaran dengan etika sosial 

religius bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila. 

Kecakapan hidup telah diprogram pada pendidikan formal yaitu di Sekolah 

Menengah Kejuruan dengan sasaran lulusan SLTP yang memiliki kemauan dan 

kemampuan dalam mengembangkan bakat dan keterampilan yang diinginkan untuk 

menjadi tenaga ahli tingkat dasar dan menengah.  

Pada jalur pendidikan nonformal (luar sekolah), keterampilan hidup 

dilaksanakan pada lembaga kursus, pelatihan kerja, permagangan, dan kelompok 

belajar usaha dengan sasaran pencari kerja dari berbagai latar belakang pendidikan 

termasuk mereka yang putus sekolah, umumnya pemuda dan orang dewasa. 

Pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang diselenggarakan melalui jalur 

pendidikan luar sekolah bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan  

dan sikap warga belajar di bidang pekerjaan/usaha tertentu sesuai dengan bakat dan 

minatnya sehingga mereka memiliki bekal kemampuan untuk bekerja atau berusaha 

mandiri yang dapat meningkatkan kualitas hidupnya.  

Dari berbagai pendapat di atas, definisi dasar life skill yang akan dijadikan 

acuan dalam pengembangan model yakni: 

a. Kecakapan personal (personal skill) yang mencakup kecakapan mengenal diri 

sendiri, kecakapan berpikir rasional, dan percaya diri.  
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b. Kecakapan sosial (social skill) adalah kecakapan melakukan kerjasama, 

bertenggang rasa dan tanggungjawab sosial. 

c. Kecakapan akademik (academic skill) adalah kecakapan dalam melakukan 

penelitian, percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah. 

d. Kecakapan vokasional (vocational skill) adalah kecakapan yang berkaitan dengan 

suatu bidang kejuruan/keterampilan tertentu seperti di bidang perbengkelan, jahit 

menjahit, peternakan, pertanian, produksi barang tertentu. 

Keempat kecakapan tersebut dilandasi oleh kecakapan spiritual yakni 

keimanan, ketaqwaan, moral, etika dan budi pekerti yang baik sebagai salah satu 

pengamalan sila pertama Pancasila. Dengan demikian, pendidikan kecakapan hidup 

diarahkan pada pembentukan manusia yang berakhlak mulia, cerdas, terampil, sehat 

dan mandiri. Kecakapan tersebut juga tidak dilakukan secara eksklusif untuk masing-

masing kelompok, namun demikian ada beberapa program yang memberikan 

penekanan lebih pada kecakapan tertentu dengan tetap memberikan penanaman 

kecakapan lain. 

 
4. Pengembangan Kecerdasan Intelektual, Emosional dan Spiritual Dalam 

Pendidikan Life Skill  

Pendidikan life skill merupakan inovasi baru di dalam program pendidikan 

luar sekolah. Melalui pendidikan life skill, warga belajar tidak hanya sekedar mampu 

mempelajari keterampilan teknis terhadap suatu pekerjaan tertentu, melainkan juga 

melatih diri menjadi individu yang memiliki integritas tinggi dalam melakukan usaha 
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produktif. Dalam pemikiran ini pendidikan life skill diarahkan pada pengembangan 

kecerdasan otak, emosional, dan spiritual secara terpadu (intelectual, emotional, dan 

spiritual). Hal  ini karena individu yang memiliki kecerdasan otak saja (IQ tinggi) 

belum tentu mampu meraih keberhasilan dalam bekerja. Dunia kerja merupakan 

institusi yang tidak hanya berhubungan dengan pekerjaan yang menyangkut proses, 

teknologi, mesin, hitung-hitungan, kalkulasi, tetapi lebih banyak berhubungan dengan 

sesama manusia. Ngermanto (2002) menyatakan bahwa 75% kesuksesan manusia 

ditentukan oleh kecerdasan emosional dan hanya 4% ditentukan oleh kecerdasan 

otak. Fakta inilah yang mendasari bahwa seorang pekerja dituntut memiliki 

kecerdasan emosi (EQ) dan kecerdasan spiritual (SQ).  

Intelligence Quotient (IQ) adalah kecakapan yang berkaitan dengan 

kemampuan akademik atau kecerdasan otak (Pasiak, 2006). Hasil yang dicapai oleh 

individu dalam menggunakan IQ antara lain ditunjukkan dalam bentuk nilai raport 

tinggi, indeks prestasi, gelar, kemampuan hitung-hitungan, kemampuan 

mengoperasikan mesin, teknologi, rumus-rumus. Emotional Quotient (EQ) adalah 

karakter yang merupakan kompas yang tepat sebagai sarana menahkodai hidup yang 

penuh dengan tantangan (Pasiak, 2006). Goleman (2000) menyatakan bahwa 

kecerdasan emosional manusia terdiri atas kecakapan pribadi dan kecakapan sosial. 

Kecakapan pribadi mencakup: kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi, 

sedangkan kecakapan sosial mencakup empati dan keterampilan sosial. Spiritual 

Quotient (SQ) merupakan kecerdasan untuk menempatkan perilaku dan hidup 

manusia dalam konteks yang lebih luas (Agustian, 2004). Bentuk nyata sebagai 



40 
 

 

perwujudan atas kecerdasan spiritual yaitu antara lain iman dan taqwa kepada sang 

Khaliq, memberi perhatian kepada orang lain, berusaha mengerti perasaan orang lain 

(empati), mau mendengar, senang menolong, mau meminta maaf apabila membuat 

kesalahan, selalu mengucapkan terima kasih, suka menghargai, dan memberikan 

senyum secara tulus. Lebih lanjut Agustian menyatakan bahwa kemampuan spiritual 

individu mampu menghasilkan: (1) integritas atau kejujuran; (2) energi atau 

semangat; (3) inspirasi atau ide dan inisiatif; (4) wisdom atau bijaksana, dan (5) 

keberanian dalam mengambil keputusan. 

Dalam pemikiran tersebut dapat dijelaskan bahwa, jika inidividu menerapkan 

ketiga kecerdasan tersebut secara terpadu, maka ia akan memiliki kompetensi yang 

dipersyaratkan oleh pekerjaan, berperilaku sesuai dengan fitrah manusia sebagaimana 

yang dititahkan oleh Tuhan, dan memiliki kompas yang mengarahkan perilakunya 

secara tepat. Dengan kalimat lain SQ (Spiritual Quotient) merupakan landasan untuk 

memfungsikan IQ (Intelligence Quotient) dan EQ (Emosional Quotient). SQ juga 

merupakan kemampuan untuk memberi makna spiritual terhadap pemikiran perilaku 

dan kegiatan serta mampu mensinergikan IQ, SQ dan EQ secara komprehensif. 

Hubungan antara !Q, EQ, dan SQ dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar: 2.2 Hubungan antara IQ, EQ dan SQ (Agustian, 2004) 

 
Lahirnya teori tentang pentingnya pemilikan kecerdasan intelektal (IQ), 

kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual ternyata membawa dampak yang luas 

terhadap rekrutmen calon pegawai baru di berbagai dunia kerja. Sebelum lahirnya 

teori kecerdasan emosional dan spiritual, rekrutmen calon pegawai baru banyak 

didominasi oleh persyaratan kemampuan intelektual, namun dengan munculnya teori 

kecerdasan emosional dan spiritual tersebut dunia kerja menuntut bahwa calon 

pegawai baru bukan saja harus memiliki kecerdasan intelektual, melainkan juga 

kecerdasan emosional dan spiritual secara sama. Hal ini dapat diamati dari berbagai 

perusahaan yang menetapkan persyaratan penerimaan calon pegawai baru. Ada tiga 
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aspek utama persyaratan yang harus dimiliki oleh calon pegawai baru, yaitu aspek 

kepribadian dan sosial, kemampuan berfikir logis, dan penguasaan keterampilan 

teknis.  

Pendidikan life skill merupakan seperangkat proses pembelajaran menuju 

pembentukan atau peningkatan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan 

academik dan kecakapan vocational (Broling,1989). Kecakapan personal dan sosial 

merupakan bentuk dari kecerdasan spiritual dan emosional karena menyangkut hal-

hal yang terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan dan hubungan manusia 

dengan manusia (Goleman, 2000). Ruang lingkup kecakapan personal dan sosial 

diantaranya: iman, taqwa dan menjalankan ibadah, jujur, percaya diri, keinginan 

untuk maju, disiplin, dapat memberi inspirasi, kerjasama, toleransi, tanggung jawab, 

semangat kerja, optimistis, mampu beradaptasi, sopan dan bersahaya, integritas, 

kejujuran, komitmen, visi, kreativitas, ketahanan mental, kebijaksanaan, keadilan, 

prinsip kepercayaan, dan penguasaan diri. Kecakapan akademik dan vokasional 

merupakan wujud dari kecerdasan otal karena berkaitan dengan penguasaan berfikir 

teknis, hitung-hitung, pengoperasian mesin, produksi, dan sain. Dalam kecakapan 

akademik dan vokasional inilah yang menunjukkan tingkat kemampuan berfikir atau 

kerja otak. Dengan demikian dalam pendidikan life skill menyiratkan adanya 

pendidikan yang diarahkan bukan saja warga belajar mampu menguasai keterampilan 

teknis bidang pekerjaan tertentu, melainkan juga memiliki kemampuan untuk 

mengendalikan diri yang sumbernya dari hati nurani. Dalam kalimat lain pendidikan 

life skill dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja atau usaha mandiri karena 
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adanya pergeseran kebutuhan pasar kerja atau usaha mandiri yang bukan sekedar 

mempersyaratkan kepandaian saja, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan 

spiritual yang memadai 

Pengelolaan usaha produktif yang diajarkan melalui pendidikan life skill di 

samping dilandasi oleh aspek rasionalitas dalam membaca peluang dan 

meminimalisir risiko yang akan dihadapi, melainkan juga dilandasi oleh kasih sayang 

kepada manusia. Agustian (2004) menyatakan bahwa manajemen yang menggunakan 

prinsip kecerdasan emosional dan spiritual mempersyaratkan adanya kesimbangan 

antara hasil dengan ”the six M” (man, material, method, machine, money, market). 

Manajemen usaha memerlukan kasih dan sayang kepada manusia, memperhatikan 

material yang diusahakan, menyempurnakan metode berusaha, menjaga kualitas 

mesin dan mutu pelayanan, mempertimbangkan investasi, dan berusaha memberi 

kepuasan kepada market atau konsumen. Kemudian untuk menerapkan keenam 

unsur-unsur dalam organisasi, seseorang harus memberikan perhatian penuh pada 

perencanaan, motivasi, pengawasan, evaluasi, dan perbaikan secara terus-menerus. 

 

5. Pendekatan Andragogi Dalam Pendidikan Life Skill 

 Andragogi merupakan pendekatan pendidikan yang diterapkan di lembaga 

pendidikan orang dewasa. Sebagaimana halnya dalam pendidikan orang dewasa, 

peserta didik yang mengikuti program kursus kebanyakan adalah orang dewasa. Hal 

ini sejalan dengan pandangan Knowles (1980) bahwa penyelenggaraan pendidikan 

orang dewasa sangat bervariasi, namun pada umumnya bertujuan untuk memberikan 
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pelayanan pendidikan kepada masyarakat yang memiliki keinginan untuk 

mengembangkan diri dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Sasaran program life 

skill dikategorikan sebagai orang dewasa yang memiliki ciri sebagai berikut: 

Pertama, mereka adalah individu yang sudah berkembang penuh dan matang. Kedua, 

mereka adalah individu yang telah mencapai kemampuan untuk mereproduksi. 

Ketiga, mereka adalah individu yang telah memenuhi persyaratan usia mengikuti 

Pemilu, mencapai usia yang telah diijinkan mengendarai kendaraan bermotor dan 

sebagainya.  

Knowles (1980) mendefinisikan andragogi sebagai ilmu dan seni membantu 

orang dewasa belajar, berbeda dengan paedagogi sebagai ilmu dan seni mengajar 

anak-anak. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pendidikan orang dewasa menunjuk pada 

tiga pengertian secara berbeda. Di dalam pengertian pertama, pendidikan orang 

dewasa digunakan untuk menggambarkan proses belajar guna memperoleh 

pengetahuan, pemahaman, keterampilan, sikap, minat, ataupun nilai-nilai baru bagi 

masyarakat. Pengertian kedua, pendidikan orang dewasa menggambarkan kegiatan 

terorganisir yang dilaksanakan oleh pelbagai lembaga untuk memperoleh tujuan 

pendidikan yang spesifik. Pengertian yang ketiga merupakan kombinasi antara proses 

dan aktivitas gerakan atau lapangan praktik sosial. Di dalam pengertian ini 

pendidikan orang dewasa terarah pada kegiatan perbaikan metode dan materi belajar 

partisipan, memperluas kesempatan partisipan untuk belajar, dan meningkatkan 

kebudayaan masyarakat. Kursus merupakan salah satu bentuk pendidikan orang 

dewasa yang diarahkan untuk memberikan layanan kepada warga masyarakat yang 
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memiliki keinginan untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, sikap, minat, ataupun nilai-nilai baru yang langsung dapat 

dijadikan sebagai bekal untuk memperoleh kehidupan yang layak. 

Dalam menerapkan andragogi di lapangan pendidikan, Knowles (1980) 

merumuskan beberapa asumsi andragogi yang membedakan dengan pedagogi sebagai 

berikut: 

a. Konsep Diri 

  Orang dewasa memandang dirinya mampu mengatur dirinya sendiri. Oleh 

karena itu orang dewasa memerlukan perlakuan yang sifatnya menghargai, 

terutama dalam bidang pengambilan keputusan. Mereka akan menolak apabila 

diperlakukan seperti anak-anak, misalnya diberi ceramah tentang apa yang boleh 

dan tidak boleh dilakukan. Begitu pula orang dewasa akan menolak situasi belajar 

yang kondisinya bertentangan dengan konsep diri sebagai individu yang mandiri. 

Di pihak lain apabila orang dewasa dibawa ke dalam situasi belajar yang 

memperlakukan mereka dengan penuh penghargaan, mereka akan melakukan 

proses belajar dengan penuh pelibatan diri secara mendalam. Dalam situasi seperti 

ini orang dewasa telah memiliki kemauan sendiri untuk belajar.  Implikasi dari 

konsep diri dalam proses pembelajaran menyangkut hal-hal sebagai berikut: (1) 

suasana belajar; (2) diagnosis kebutuhan belajar; (3)  perencanaan pembelajaran; 

(4) pelaksanaan pengalaman belajar, dan (5) evaluasi belajar  yang membutuhkan 

pelibatan peserta didik.  
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b. Peranan Pengalaman Belajar 

Perbedaan pengalaman yang dimiliki oleh anak-anak dan orang dewasa  

memiliki konsekuensi dalam belajar. Pertama, sebagai akibat dari pengalaman 

diri sebagai sumber belajar, orang dewasa memiliki kesempatan lebih banyak 

untuk memerikan kontribusi di dalam proses belajar. Kedua, orang dewasa 

memiliki pengalaman yang lebih kaya yang berkaitan dengan pengalaman baru, 

sehingga dalam mempelajari sesuatu baru mereka cenderung mengambil makna 

dari pengalaman yang telah dimiliki. Ketiga, orang dewasa telah memiliki pola 

berpikir dan kebiasaan yang pasti dan karena itu mereka cenderung kurang 

terbuka. Oleh karena itu penekanan dalam proses pembelajaran orang dewasa 

diantaranya: (1) penekanan pada teknik eksperimental; (2) penekanan pada 

penerapan praktis, dan  (3)  belajar dari pengalaman. 

c. Kesiapan Belajar 

Sebagai akibat dari peranan sosial yang dilakukan, orang dewasa memiliki 

masa kesiapan untuk belajar. Peranan sosial yang dilakukan oleh orang dewasa 

yaitu sebagai pekerja, kawan, orang tua, kepala rumah tangga, anak dari orang tua 

yang telah berumur, warga negara, anggota organisasi, kawan sekerja, anggota 

keagamaan, dan pemakai waktu luang. Peranan sosial itu akan selalu berubah 

sejalan dengan perubahan ketiga masa kedewasaan tersebut, sehingga 

mengakibatkan pula perubahan dalam pengelolaan pembelajaran yang 

menyangkut: (1)  waktu belajar disesuaikan dengan waktu yang dimiliki oleh 
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orang dewasa, dan  (2)  pengelompokan partisipan disesuaikan dengan 

kesepakatan partisipan. 

d. Orientasi Belajar  

Orang dewasa cenderung memiliki perspektif untuk secepatnya 

menerapkan apa yang telah dipelajari. Mereka terlibat dalam kegiatan belajar 

adalah karena adanya respon terhadap apa yang dirasakan dalam kehidupannya 

sekarang. Oleh karena itu pendidikan bagi orang dewasa dipandang sebagai 

proses peningkatan kemampuan untuk memecahkan masalah kehidupan yang 

dihadapi. Demikian pula dalam proses pembelajaran orang dewasa harus 

memperhatikan: (1) perhatian dan kemampuan orang dewasa dalam 

mengembangkan pengalaman belajarnya sendiri; (2) pengorganisasian materi 

pembelajaran terpusat pada masalah, dan (3) perancangan pengalaman belajar 

berorientasi pada masalah-masalah atau tugas-tugas yang dihadapi oleh orang 

dewasa. 

6. Model-model Penyelenggaraan Life Skill   

Program pembelajaran life skill dapat diterapkan di semua jalur dan jenjang 

pendidikan, setelah melalui proses penyesuaian kelompok sasaran dan potensi 

lingkungan baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial budaya. Penerapan 

program life skill di Indonesia sudah dirintis sejak tahun 2001 melalui jalur 

pendidikan sekolah dan pendidikan luar sekolah. Beberapa model tersebut 

diantaranya: 

a. Model Penyelenggaraan Life Skill  pada Pendidikan Luar Sekolah 
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Model Penyelenggaraan life skill  pada Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.3  Implementasi Life Skill pada Jalur PLS (Ditjen PLSP, 2003) 

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa proses pengelolaan program life 

skill pada program pendidikan luar sekolah dimulai dengan cara merekrut warga 

masyarakat dengan kriteria yang telah ditentukan, yakni mereka yang tidak mampu, 

tidak memiliki keterampilan, dan masih berusia produktif (18-44 tahun). Warga 

masyarakat yang telah diseleksi kemudian dilatih dengan seperangkat program 

pembelajaran selama beberapa waktu oleh berbagai lembaga penyelenggara program 

pendidikan luar sekolah. Setelah akhir pembelajaran dilakukan evaluasi untuk 

mengetahui tingkat penguasaan keterampilan dan kemampuan kewirausahaan dan 

berbagai kemampuan lain. Mereka yang dinilai memiliki kemampuan yang telah 
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ditentukan dapat ditindaklanjuti dengan penyaluran ke dunia kerja dan atau usaha 

mandiri. Mereka yang ingin berusaha mandiri diberi dukungan modal usaha dan 

pendampingan teknis. Program ini menjadi program khusus di PLS dan setiap tahun 

menyiapkan dana bantuan dan teknis kepada lembaga/organisasi yang 

menyelenggarakan program keterampilan.  

 
b. Model Penyelenggaraan Life Skill  pada Mata Pelajaran 

Mata pelajaran adalah alat untuk mengembangkan potensi peserta didik, 

agar pada saatnya nanti dapat digunakan untuk bekal hidup dan kehidupan, bekerja 

untuk mencari nafkah dan bermasyarakat. Model pembelajaran life skill yang terpadu 

dengan mata pelajaran (integrated learning) dan pembelajaran konstekstual (Contextual 

Teaching and Learning) atau CTL merupakan model pembelajaran yang mengarah 

pada pembentukan kecakapan hidup.  

Model pembelajaran terpadu tersebut digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Pembelajaran Terpadu (Integrated Learning) 

Sejak tahun 2001 beberapa sekolah yang terpilih telah disiapkan untuk 

menyelenggarakan model pembelajaran terpadu dengan cara setiap mata pelajaran 

dikaitkan dengan berbagai pendidikan kecakapan hidup yang sesuai dengan kondisi 
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lingkungan anak, sekolah, dan kehidupan nyata. Dengan pola ini diharapkan mampu 

mengembangkan kecakapan anak sejak masa sekolah, sehingga pembentukan 

kecakapan hidup anak luluh dalam setiap mata pelajaran.  

Pola di atas juga merupakan proses pembelajaran yang dikaitkan dengan 

konteks kehidupan peserta didik, agar memungkinkan mereka belajar menerapkan isi 

materi belajar dalam memecahkan problema yang dihadapi dalam kehidupan 

keseharian. Pada model ini diperlukan bentuk evaluasi yang berbeda yaitu evaluasi 

otentik (authentic evaluation) yaitu evaluasi dalam bentuk perilaku peserta didik 

dalam menerapkan apa yang dipelajarinya. 

c. Model Penyelenggaraan Life Skill  untuk Mengatasi Pengangguran  

Fakta menunjukkan bahwa banyak lulusan SLTP yang tidak melanjutkan ke 

SLTA dan banyak lulusan SLTA yang tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi. 

Pada tahun 2003 Departemen Pendidikan Nasional merilis data bahwa 85,6 % anak 

lulusan Sekolah Dasar tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan Pendidikan 

Tinggi. Mereka merupakan pekerjaan rumah bagi pemerintah karena mereka adalah 

lulusan yang tidak memiliki keterampilan, sehingga sulit bersaing di pasar kerja. 

Menghadapi kondisi tersebut diperlukan strategi khusus untuk membekali mereka 

agar mampu memasuki dunia kerja. Mengingat cukup banyak lulusan SLTP dan SLTA 

yang tidak melanjutkan dan ditambah dengan adanya drop out di setiap jenjang 

pendidikan maka diperlukan tambahan vocational skill (VS) bagi mereka sesuai 

dengan tingkat umurnya.  

Model layanan tersebut digambarkan sebagai berikut. 
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Gambar 2.5 Model Life Skill untuk Mengatasi Potensi  Pengangguran di Sekolah 
(Tim BBE Depdiknas, 2002) 

 
Keterangan: 

GLS+AC = General Life Skill dan Academic  

GLS   = General Life skill 
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VS-B =  Vocational Skill diberikan pada lulusan SLTP yang tidak melanjutkan 

VS-C =  Vocational Skill diberikan pada siswa yang sedang belajar di SLTA 

VS-D =  Vocational Skill diberikan pada siswa yang sedang belajar di SLTP 

CBE   =  Community Based Education 

COMM COLLG =  Community College 

Model di atas adalah salah satu alternatif, artinya model tersebut terbuka 
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model lain yang diyakini cocok dengan situasi dan kondisi daerah tertentu. Paket-

paket program vokasional tersebut baik VS-A, VS-B, VS-C, dan VS-D, harus 

dikembangkan melalui suatu need assesment secara cermat, sesuai dengan potensi 

daerah dan pengembangannya. Harus dihindari program yang sekedar keterampilan, 

tetapi tidak terdapat lapangan kerjanya atau tidak dapat diterapkan sebagai bentuk 

usaha mandiri. 

 
d. Model Community College 

Community college merupakan wadah para peserta didik dapat mengikuti 

pendidikan dan pelatihan (Diklat) kompetensi dalam jangka waktu tertentu sesuai 

dengan tuntutan pasar kerja. Dengan kata lain community college dapat disebut 

sebagai pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan terpadu (PPKT). Terpadu 

mengandung makna bahwa semua lembaga pendidikan dan latihan (Lemdiklat) 

kejuruan yang selama ini menyelenggarakan diklat kompetensi seperti SMK, BLK, 

lembaga kursus dan lembaga diklat lain yang ada di Kabupaten/Kota harus sinergi 

dan terintegrasi di dalam satu sistem, baik dari sisi program maupun sertifikatnya. 

Penggabungan beberapa SMK, SMU, MA, BLK, lembaga kursus dalam membentuk 

community college perlu dilandasi oleh semangat bersinergi demi memberi layanan 

masyarakat dan menurunkan semangat ingin punya sendiri dan berupaya untuk 

melakukan pelayanan yang bermutu dan efisien.  

Model community college sebagai penyedia layanan pendidikan vokasional 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.6 Model Community College (Tim BBE Depdiknas, 2002) 

 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa program paket VS-A (vocational 

skill-A) diberikan kepada lulusan SMA yang tidak melanjutkan dan siap memasuki 

dunia kerja. Program VS-B diperuntukkan bagi anak lulusan SLTP yang tidak 

melanjutkan dan akan memasuki lapangan kerja. Kemudian VS-C diperuntukkan bagi 

siswa yang sedang belajar di SMA/MA yang secara potensial tidak akan melanjutkan 

ke perguruan tinggi. Program VS-D diselenggarakan bagi anak yang masih sekolah di 

SMP/MTs yang diprediksikan tidak melanjutkan ke SLTA, program ini berbentuk pra 

vokasional. Paket VS-E merupakan program vokasional yang diperuntukkan bagi 

masyarakat dan remaja putus sekolah yang diatur berdasarkan kebutuhan masyarakat 

dan dilaksanakan melalui lembaga kursus.  
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Dengan pola ini maka pemaknaan community college merupakan pusat-pusat 

belajar kecakapan hidup bagi masyarakat secara luas, yakni masyarakat yang sedang 

sekolah, putus sekolah, lulus sekolah dan tidak melanjutkan serta masyarakat umum. 

Mereka dapat memperoleh layanan kecakapan hidup di berbagai pusat layanan baik 

di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan dan latihan yang ada di suatu daerah. 

 
C. Manajemen Prosedur Mutu  

Sebagaimana telah disinggung di depan bahwa pengelolaan/manajemen 

pendidikan kecakapan hidup (life skill) perlu dikelola dengan baik sehingga dapat 

mencapai standar mutu yang diharapkan. Berkaitan dengan hal ini maka dalam 

bagian ini perlu dibahas mengenai manajemen mutu terpadu keterkaitannya dengan 

pengelolaan pendidikan kecakapan hidup berbasis life skill. 

1. Pengertian Manajemen 

Manajemen merupakan proses yang dinamis dan khas dari suatu organisasi 

dalam mencapai tujuan. Manajemen sebagai proses yang khas karena dalam 

menggerakkan organisasi dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia untuk 

dapat mencapai tujuan. Manajemen merupakan suatu proses pengarahan dan pemberian 

fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk 

mencapai tujuan. Harsey dan Blancahard (1980: 3) memberikan batasan manajemen as 

working with and through individuals and groups to accomplish organizational 

goals. Artinya, manajemen adalah suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama 

individu atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Terry (2003: 11) 
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memberikan definisi management is distinct process consisting of planning, 

organizing, actuating, controlling, utilizing in each both science and art and follow in 

order to accomplish predetermined objectives. Dapat diartikan bahwa manajemen 

adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian terhadap masing-masing 

bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian yang diikuti secara 

berurutan dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula. David 

mendefiniskan management is the function of the executive leadership anywhere. 

Artinya, manajemen adalah fungsi dari setiap pimpinan eksekutif dimanapun. Mee 

menjabarkan management is art of securing maximum results with minimum of efforts 

so as to secure maximum prosperity and happiness for bath employer and employ and 

give the public the best posible service. Artinya, manajemen sebagai seni untuk 

mencapai hasil yang maksimum dengan usaha yang minimal demikian pula mencapai 

kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal baik bagi pimpinan maupun para pekerja 

serta memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Appley 

berpendapat bahwa manajemen ialah keahlian untuk menggerakkan orang untuk 

melakukan suatu pekerjaan. Senada pendapat Appley yaitu pendapat Follet yang 

menyatakan manajemen ialah seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Begitu 

juga Oey Liang Lee (1963: 21) mendefinisikan manajemen sebagai seni dan ilmu 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengontrolan manusia dan barang-

barang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.  
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Dari beberapa pendapat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen 

merupakan proses bekerja dengan orang-orang yang menentukan, 

menginterpretasikan dan mencapai tujuan organisasi dengan melaksanakan fungsi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan, dan pengendalian. Setiap 

manajemen pasti ada tujuan yang ingin dicapai, sumber daya manusia dan barang, 

ada proses (perencanaan, pengorganisasi, tindakan dan pengendalian).  

Dari gambaran di atas paling dapat dinyatakan bahwa tidak ada tiga alasan 

mengapa posisi manajemen dalam setiap organisasi sangat dibutuhkan, yakni: (1) 

sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi; (2) untuk menjaga keseimbangan di 

antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan (3) untuk mewujudkan efisiensi 

dan efektifitas.  

Pendekatan proses manajemen ditekankan pada fungsi-fungsi yang dikerjakan 

manajer sebagai cara yang sistematis dan terorganisir untuk mencapai tujuan 

organisasi (Siagian, 2002: 44). Dalam pendekatan ini manajemen dipandang sebagai 

suatu proses dari sejumlah fungsi yang saling berhubungan (interrelated function 

process). Sejak tahun 1916, Henry Fayol sebagai bapak manajemen membagi fungsi 

manajemen menjadi lima, yaitu: planning, organizing, commanding, coordinating, 

dan controlling. Sampai saat ini banyak pakar yang membagi fungsi manajemen 

secara berbeda. Ada yang membagi fungsi manajemen menjadi empat, lima, enam, 

bahkan tujuh, sebagai berikut: (1) Planning, Organizing, Coordinating, Commanding, 

Controlling (POCCC); (2) Forecasting, Planning, Organizing, Coordinating, Comand, 

Control (FPOCCC); (3)  Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, 
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Reporting, Budgeting (POSDCRB); (4) Planning, Organizing, Actuating, Controlling 

(POAC); (5) Planning, Organizing, Leading, Controlling (POLC); (6) Planning, 

Organizing, Directing, Controlling (PODC), dan (7) Planning, Organizing, Staffing, 

Leading, Controlling (POSLC). 

Dalam perkembangan manajemen di Indonesia saat ini fungsi-fungsi 

manajemen yang banyak digunakan adalah empat fungsi yang dikenal dengan istilah 

POAC (Planning, Organizing, Actuating, Controlling), termasuk yang digunakan 

dalam pengembangan model kursus berbasis life skill ini. 

 
2. Pengertian Mutu 

Definisi mutu dapat berbeda dari setiap orang karena mutu memiliki banyak 

kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Definisi mutu juga didasarkan pada 

sudut pandang yang berbeda-beda, Beberapa pendapat tersebut di antaranya adalah 

sebagai berikut:  

(1) performent to the standart expected by the customer; (2) 
meeting the customer’s needs first time and every time; (3) 
providing our customers with products and service that 
consistently meet their needs and expectations; (4) doing the right 
thing right the first time, always strivinf for improvement and 
always satisfying the customer;(5) a pragmatic system of continual 
improvement a way to successfully organize man and machines; 
(6) the meaning of excellence; (7) the unyielding and continuing 
effort by everyone in an organization to understand, meet and 
exceed the needs of its customers; (8) the best product that you can 
produce with the materials that you have to work with; (9) 
continues good product which a customer can trust; dan (10) not 
only satisfying customers, but delighting them, innovating, 
creating. 
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Crosby (1979: 44) mempersepsikan mutu sebagai conformance to requirement. 

Artinya, mutu adalah kondisi barang atau jasa yang sesuai dengan persyaratan. 

Deming (1986: 23) mendefinisikan mutu sebagai the predicable degree of uniformity 

dependability at low cost and suited to market. Artinya, mutu adalah pemenuhan 

kebutuhan dan keinginan konsumen serta tingkat kesepahaman tentang harga yang 

murah sesuai dengan kebutuhan pasar dibanding dengan yang lain pada kondisi 

barang atau jasa yang sama. Senada dengan pendapat tersebut Juran (1988: 12) 

mendefinisikan mutu sebagai fitness for use atau mutu sebagai kecocokan untuk 

digunakan. Sallis (1993: 32) mendefinisikan mutu sebagai fit for their purpose or best 

satisfies and exceeds customers needs and wants.  Artinya, sesuatu yang dianggap 

bermutu apabila sesuai dengan tujuan yang diharapkan, memuaskan bagi keinginan 

pelanggan. Menurut Sallis mutu memiliki dua aspek yakni measuring up to 

specification and meeting customer requirement.  Artinya, jelas ukuran 

spesifikasinya dan sesuai dengan permintaan pelanggan. Goetsch dan Davis 

(1994:22) mendefinisikan mutu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan. Goestch lebih menekankan bahwa mutu tidak menekankan hasil akhir tetapi 

juga proses.  

Garvin (1994: 23) mengidentifikasikan mutu lebih terinci ke dalam lima 

pendekatan perspektif mutu yaitu: (1) transcendental approach, yakni sesuatu yang 

dapat dirasakan tetapi sulit untuk didefinisikan dan dioperasionalkan maupun diukur. 

Perspektif ini biasanya diterapkan pada karya seni; (2) product based approach, yakni 
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karakteristik atau atribut yang dapat diukur. Perbedaan mutu mencerminkan adanya 

perbedaan atribut yang dimiliki produk secara obyektif; (3) user based approach, 

yakni mutu yang didasarkan pada pemikiran bahwa mutu tergantung pada orang yang 

memandangnya dan produk yang paling memuaskan preferensi seseorang atau cocok 

dengan selera (fitnes for used); (4) manufacturing based approach, yakni mutu 

sebagai sesuatu yang sesuai dengan persyaratannya (confor-mance quality). 

Pendekatan ini berfokus pada kesesuaian yang diterapkan perusahaan secara internal, 

dan (5) value based approach, yakni pandangan mutu dari segi nilai dan harga. Mutu 

didefinisikan sebagai affordable excellence. Karena itu kualitas dalam pandangan ini 

bersifat relatif dan produk yang yang berkualitas belum tentu produk yang bernilai. 

The International Organization for Standardization (ISO 9001-2000:7) 

mendefinisikan mutu secara sederhana yakni kemampuan dari kelompok karakter 

atau ciri-ciri dari suatu produk, sistem atau proses untuk memenuhi persyaratan 

pelanggan atau pihak lain yang berkaitan. Definisi ini mengacu pada pendapat 

Goestch bahwa mutu tidak hanya menekankan hasil tetapi juga sistem dan proses 

untuk memenuhi persyaratan pelanggan.  

Dari berbagai berbagai macam definisi tersebut terdapat beberapa kesamaan 

yang dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) mutu meliputi usaha untuk memenuhi 

atau melebihi harapan pelanggan; (2) mutu mencakup produk, jasa manusia, proses 

dan lingkungan; dan (3) mutu merupakan kondisi yang selalu berubah. 

Meskipun tidak ada definisi mengenai mutu yang dapat diterima secara 

universal namun landasan konsep mutu tersebut mencakup dua istilah utama yaitu: 
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(1) ciri produk yang merupakan ciri suatu produk atau layanan jasa nyata yang 

bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan yang disebut baik secara langsung maupun 

tidak langsung. Dalam bidang manufaktur ciri-ciri produk umumnya disebut secara 

langsung misalnya tingkat kemurnian dari suatu gas, ukuran dari suatu produk atau 

kekuatan suatu beton. Di bidang layanan jasa ciri-ciri produk sering disebut secara 

tidak langsung seperti kemudahan dalam mendapat bantuan teknis mengenai 

penggunaan suatu produk, kesopanan staf layanan atau kecepatan tanggapan, dan (2) 

kepuasan pelanggan memungkinkan adanya tingkatan mutu yang berbeda baik yang 

tinggi maupun yang rendah. Hanya pengguna produk atau penerma layanan jasa yang 

dapat menilai dan menentukan tingkatan mutu tersebut sesuai dengan tingkat 

kepuasan mereka.    

Dimensi mutu merupakan beberapa karakteristik tertentu yang memberikan 

gambaran dari mutu suatu produk atau jasa. Garvin (1988: 23) mengembangkan 

delapan dimensi yang dapat dijadikan dasar dalam perancangan strategis. Delapan 

dimensi tersebut adalah: (1) performance (kinerja), yakni karakteristik pokok dari 

produk inti; (2) features, yakni karakteristik pelengkap atau tambahan; (3) reliability 

(kehandalan), yakni kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian; (4) conformance 

(kesesuaian), yakni sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar 

yang telah ditetapkan sebelumnya; (5) durability (daya tahan), yaitu berapa lama 

produk dapat terus digunakan; (6) serviceability, yakni meliputi kecepatan, kompetisi, 

kenyamana, kemudahan dalam pemeliharaan dan penanganan keluhan yang 

memuaskan; (7) estetic, yakni menyangkut corak, rasa dan daya tarik produk, dan (8) 
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perceived, yakni menyangkut citra dan reputasi produk serta tanggung jawab 

perusahaan terhadapnya. 

Zeithaml dan Parasuraman (1985: 56) mengidentifikasikan lima dimensi 

karaktersitik yang digunakan oleh pelanggan dalam mengevaluasi mutu pelayanan, 

yakni: (1) tangibles (bukti langsung), yakni meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, 

pegawai, dan sarana komunikasi; (2) reliability (kehandalan), yakni kemampuan 

dalam memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan serta sesuai dengan apa 

yang telah dijanjikan; (3) responsiveness (daya tangkap), yakni keinginan para staf 

untuk membantu para pelanggan dan memberikan pelayanan dengan tanggap; (4) 

assurance (jaminan), yakni mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat 

dipercaya yang dimiliki para staf, bebas dari bahaya, resiko ataupun keragu-raguan, 

dan (5) empaty, yakni meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi 

yang baik, dan perhatian dengan tulus terhadap kebutuhan pelanggan. 

Karakteristik mutu sangat relatif dan multidimensional, karena produk dengan 

berbagai cara dapat memberikan kepuasan dan nilai kepada pelanggan. Produk yang 

bersifat kuantitatif mudah untuk diukur dan ditentukan dimensinya tetapi karakteristik 

lain yang bersifat kualitatif sulit untuk diukur dan bersifat relatif. 

Martinich (1997:32) mengemukakan spesifikasi dimensi mutu produk yang 

relevan dengan pelanggan dikelompokkan dalam enam dimensi, yaitu: (1) 

performance. Hal yang penting bagi pelanggan adalah apakah mutu produk 

menggambarkan keadaan yang sebenarnya atau apakah pelayanan diberikan dengan 

cara yang benar; (2) range and type of features. Selain fungsi utama dari suatu produk 
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dan pelayanan, pelanggan sering kali tertarik pada kemampuan atau keistimewaan 

yang dimiliki produk dan pelayanan; (3) reliability and durability. Kehandalan 

produk dalam pengunaan secara normal dan berapa lama produk dapat digunakan 

hingga perbaikan diperlukan; (4) maintainability and serviceability. Kemudahan 

untuk pengoperasian produk dan kemudahan perbaikan maupun ketersediaan 

komponen pengganti; (5) sensory charasteristics. Penampilan, corak, rasa, daya tarik, 

bau, selera dan beberapa faktor lainya mungkin menjadi aspek penting dalam mutu, 

dan (6) ethical profile and image. Kualitas adalah bagian terbesar dari kesan 

pelanggan terhadap produk dan pelayanan. Senada dengan pendapat tersebut. 

Dari gambaran di atas dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari pandangan 

pelanggan, dimensi mutu dapat ditarik beberapa unsur sebagai berikut: (1) keadaan 

(fasilitas, personal yang handal dan ketersediaan sistem); (2) faktor fisik (aplikasi 

perangkat lunak, pelatihan); (3) daya tangkap (jawaban yang tepat); (4) jaminan 

(perangkat lunak yang tidak cacat, pelatihan mutu); dan (5) empati (bantuan yang 

ramah, proses umpan balik, bantuan teknis).   

 

3. Sistem Manajemen Mutu  

Manajemen mutu dapat didefinisikan sebagai penerapan praktek-praktek 

manajemen secara konsisten untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan pasar. 

Hakikat manajemen mutu merupakan aktifitas-aktifitas yang terkoordinasi untuk 

mengarahkan dan mengawasi suatu organisasi dalam hubungannya dengan mutu.  
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Definisi sistem manajemen mutu (Quality Management System) dari standar 

ISO 9000 (Sistem Manajemen Mutu, 2004: 9) adalah struktur organisasi, tanggung 

jawab, prosedur-prosdur, proses-proses, dan sumber-sumber daya untuk penerapan 

manajemen mutu. Sistem manajemen mutu merupakan sekumpulan prosedur 

terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan 

menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang atau jasa) terhadap 

kebutuhan atau persyaratan tertentu. Sistem manajemen mutu mencakup elemen-

elemen: tujuan, pelanggan, hasil-hasil, proses-proses, masukan-masukan, pemasok, 

dan pengukuran untuk umpan balik atau dikenal dengan istilah SIPOCOM (Suppliers, 

Input, Processes, Output, Costumers, Objectives and Measurement) 

Ishikawa (dalam Pawitra, 1993: 34) manajemen mutu terpadu mengartikan 

sebagai perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik yang 

dibangun berdasarkan konsep kualitas, teamwork, produktifitas dan pengertian serta 

kepuasan pelanggan. Definisi lain yang relevan dengan pendapat di atas adalah 

manajemen mutu terpadu merupakan sistem manajemen yang mengangkat kualitas 

sebagai strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan melibatkan 

seluruh anggota organisasi (Santoso, 1992: 23). Selanjutnya Tjiptono dan Diana 

(2001: 45) menjabarkan karaktersitik manajemen mutu terpadu sebagai berikut: (1) 

fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal dan pelanggan eksternal; (2) memiliki 

obsesi yang tinggi terhadap kualitas; (3) menggunakan pendekatan ilmiah dalam 

mengambilan keputusan dan pemecahan masalah; (4) memiliki komitmen jangka 

panjang; (5) membutuhkan kerjasana semua tim; (6) memperbaiki proses secara 
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berkesinambungan; (7) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan; (8) memberikan 

kebebasan yang terkendali; (9) memiliki kesatuan tujuan, dan (10) adanya 

keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. 

Prinsip manajemen mutu sesuai dengan ISO 9000-2000 mencakup hal-hal 

sebagai berikut: (1) organisasi berfokus pada pelanggan, maksudnya organisasi 

bergantung pada pelanggannya sehingga harus memahami kebutuhan saat ini dan masa 

depan, memenuhi persyaratan pelanggan dan berusaha melebihi harapan pelanggan; 

(2) kepemimpinan menentukan keseragaman tujuan dan arah organisasi. Mereka 

harus mampu menciptakan dan memelihara lingkungan internal sehingga orang 

menjadi terlibat penuh dalam mencapai sasaran organisasi; (3) keterlibatan orang 

pada seluruh tingkatan adalah akar dari organisasi dan keterlibatan penuh mereka 

menunjukkan kemampuan mereka dapat digunakan untuk keuntungan organisasi; (4) 

pendekatan proses mengarah pada hasil yang diinginkan dapat dicapai lebih efisien 

pada sumber daya dan aktifitas yang dikelola sebagai suatu proses; (5) manajemen 

dengan pendekatan sistem dengan melakukan identifikasi, pemahaman dan 

pengelolaan suatu sistem antar proses untuk suatu sasaran yang diberikan akan 

meningkatkan efisisensi dan efektifitas organisasi; (6) peningkatan berkelanjutan 

harus menjadi sasaran tetap suatu organisasi; (7) pendekatan fakta pada pengambilan 

keputusan menjadi dasar yang efektif didasarkan pada analisis data dan informasi, dan 

(8) hubungan yang saling menguntungkan dengan supplier akan saling ketergantungan 

dan hubungan yang saling menguntungkan akan memberikan kemampuan mereka 

untuk nilai. 
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Pendekatan proses dalam manajemen mutu dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            

Gambar 2.7 Proses Manajemen Mutu 
 

Gambar tentang proses manajemen mutu yang dikembangkan oleh standar ISO 

9001-2000 dapat dijelaskan sebagai berikut. 

a. Komitmen mutu dimulai dengan tanggung jawab manajemen terhadap mutu 

produk dan jasa. Manajemen harus memiliki persepsi dan tujuan untuk 

memberikan kepuasan pelanggan dengan proses dan hasil produksi yang sesuai 

dengan persyaratan dan keinginan pelanggan. 
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b. Manajemen harus melakukan identifikasi dan pengukuran tentang kebutuhan/ 

keinginan pelanggan suatu perusahaan atau organisasi, baik pelanggan internal 

atau pelanggan eksternal. Gambaran detail akan persepsi, keinginan, spesifikasi 

yang diinginkan secara detail menjadi masukan berharga untuk dapat 

memproduksi barang atau jasa yang relevan dengan persyaratan pasar. 

c. Dengan diketahuinya spesifikasi keinginan/kebutuhan pelanggan maka manajemen 

harus mampu mengorganisir sumber daya yang ada dalam organisasi untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Sumber daya tersebut meliputi kemampuan 

tenaga kerja, peralatan, prosedur kerja, teknologi, iklim kerja ke dalam kesatuan 

pencapaian tujuan organisasi untuk memenuhi kepuasan pelanggan. 

d. Produk yang merupakan realisasi kerja organisasi dan dimanfaatkan oleh 

pelanggan harus dilakukan pengukuran, evaluasi untuk mengetahui tingkat 

kesesuaian dan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan hanya dapat diketahui 

apabila manajemen dapat mempertemukan antara keinginan pelanggan dengan 

produk atau jasa yang sesuai. Program pengukuran inilah sebagai umpan balik 

bagi manajemen untuk melakukan perbaikan. 

e. Tanggung jawab manajemen pada hasil pengukuran adalah: (1) melakukan 

perbaikan berkelanjutan; dan (2) berupaya memberikan kepuasan pada pelanggan 

yang tidak terhingga. 

Model pendekatan manajemen mutu terpadu di atas merupakan pendekatan 

yang digunakan oleh ISO 9001-2000 dan telah diterapkan pada berbagai organisasi di 

seluruh dunia.  
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4. Prosedur Mutu dalam Manajemen Mutu 

Manajemen mutu dijalankan di dalam suatu organisasi untuk menjamin 

konsistensi hasil yang diinginkan sesuai dengan persyaratan yang harus diikuti oleh 

organisasi tersebut. Upaya untuk menjamin konsistensi hasil tersebut disusun 

prosedur mutu yang mengarahkan kebijakan-kebijakan dan proses-proses dalam suatu 

organisasi. Prosedur mutu dalam manajemen mutu harus: (1) disusun dan ditetapkan, 

(2) didokumentasikan, (3) diukur dan diawasi (dipelihara), dan (4) ditingkatkan 

(improvement). 

Prosedur mutu merupakan panduan mutu (manual mutu) yang disusun secara 

sistematis sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi dalam upaya mencapai tujuan. 

Prosedur kerja juga merupakan instruksi kerja yang  terdokumentasi secara baku yang 

menunjukkan sasaran kinerja organisasi dan juga pada semua fungsi dalam organisasi 

(Panduan ISO 9001-2000). Prosedur kerja dapat menunjukkan tingkat kinerja sebuah 

organisasi dan sifatnya berkembang sesuai perkembangan kondisi internal dan 

eksternal. Fungsi prosedur mutu diantaranya: (1) mengembangkan dan 

mengidentifikasi proses yang perlu dilakukan oleh organisasi untuk menghasilkan 

produk/jasa organisasi tersebut; (2) mengatur interaksi antar proses-proses; (3) 

menetapkan kebijakan-kebijakan dan aturan pelaksanaan proses; (4) menuangkan 

kebijakan dan aturan pelaksanaan proses dalam dokumentasi; (5) menerapkan dan 

menjalankan proses sesuai dokumentasi yang ditetapkan, dan (6) meningkatkan dan 

mengembangkan proses sesuai kebutuhan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu 

panduan mutu dalam setiap organisasi minimal memiliki ciri sebagai berikut: (1) 
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merupakan blueprint proses kerja organisasi (core bisnis); (2) disusun  secara 

sistematis; (3) berisi seperangkat syarat, langkah dan dokumen kerja minimal; (4) 

menjamin tujuan organisasi sesuai persyaratan yang diinginkan, dan (5) dapat 

dipergunakan sebagai alat control. 

 
D. Penelitian yang Relevan 

 Sampai saat ini belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai program 

penyelenggaraan kursus berbasis life skill. Di bawah ini ada satu penelitian yang 

mungkin mendekati penelitian ini, namun bukan masalah penyelenggaraan kursus 

berbasis life skill.  

Hasil penelitian Sarbiran (2002: 54) yang memfokuskan pada pendidikan 

kejuruan dan kecakapan hidup pada mahasiswa menyimpulkan bahwa: (1) adanya 

kecenderungan menggunakan istilah kecakapan daripada keterampilan, karena 

keterampilan merupakan istilah operasional yang dapat diukur dan dievaluasi; (2) 

kecakapan seseorang sangat dipengaruhi oleh keterampilan yang dikuasai. Penelitian 

Sarbiran ini sangat bermakna dengan penelitian penulis karena terungkap bahwa ada 

kecenderungan prioritas kecakapan hidup yang dititikberatkan pada aspek pemberian 

keterampilan untuk bekerja disamping beberapa aspek kecakapan hidup lain. Dalam 

penelitian ini juga tidak jauh berbeda dengan penelitian Sarbiran, yakni prioritas 

pembekalan berbagai kecakapan hidup (personal, sosial, akademik, dan vokational 

skill) sebagai keseluruhan kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik untuk 

memasuki dunia kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. 
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Hasil penelitian BPPLSP Regional III tahun 2005 di beberapa perusahaan dan 

lembaga yang menggunakan lulusan kursus garment (user) merekomendasi antara 

lain: (1) lembaga penyelenggara kursus perlu melakukan perubahan strategi 

penyelenggaraannya dari yang bersifat pasif (pelayanan pembelajaran yang bersifat 

instan) menjadi aktif (pengembang program pembelajaran hasil ramuan); (2) 

melakukan identifikasi kebutuhan kepada user lulusan, mengembangkan kurikulum 

pembelajaran, mengembangan metode pembelajaran dan menyusun pola evaluasi; (3) 

proses menyelenggarakan kursus perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga 

lulusan kursus dapat diserap pasar kerja dan atau berusaha mandiri.  

 
E. Kerangka Berpikir 

Sanggar Kegiatan Belajar sebagai organisasi dipengaruhi oleh dua faktor 

determinant, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup antara lain 

sumberdaya manusia, fasilitas, nilai, manajemen, proses kerja, dana, sarana dan 

prasarana, dan target kerja. Sementara itu faktor eksternal mencakup antara lian 

lingkungan fisik/teknologis, demografik/ekonomi, hukum/politik, budaya/ sosial, dan 

lingkungan persaingan. Berkenaan dengan lingkungan internal tersebut, Sanggar 

Kegiatan Belajar merupakan kumpulan dari berbagai individu yang memiliki tugas 

dan tanggung jawab untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Upaya mencapai 

tujuan itu diperlukan adanya struktur tertentu yang berisi tentang penetapan tugas 

pekerjaan, pengelompokan pekerjaan dan personal, dan koordinasi antar kelompok. 

Hal tersebut penting dilakukan karena untuk mewujudkan keberhasilan program dan 
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sekaligus sebagai upaya untuk pencitraan publik atas kelembagaan Sanggar Kegiatan 

Belajar.  

Pencitraan publik atas kelembagaan Sanggar Kegiatan dapat dimaknai sebagai 

upaya memasarkan produk yang dihasilkan oleh Sanggar Kegiatan Belajar. Kothler 

(2005) menyatakan bahwa pemasaran merupakan salah satu fungsi organisasi dan 

merupakan seperangkat proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan 

menyerahkan nilai kepada pelanggan (user) serta mengelola hubungan pelanggan 

dengan cara-cara yang menguntungkan organisasi Program kursus merupakan bentuk 

layanan pendidikan (jasa) bagi masyarakat yang membutuhkan perubahan dan 

peningkatan pengetahuan, sikap dan keterampilan tertentu. Oleh karena itu agar 

program kursus yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar memperoleh 

dukungan dari masyarakat, terutama pelanggan, maka Sanggar Kegiatan Belajar 

harus: (1) mempelajari kebutuhan dan keinginan pelanggan (users); (2) memberikan 

produk atau jasa yang unggul bagi pelanggan (users); (3) melakukan pengukuran citra 

organisasi dan kepuasan pelanggan; (4) melakukan inovasi produk dan jasa agar 

sesuai, dan (5) mendorong karyawan untuk memusatkan pada keinginan pelanggan 

(users) (Kothler, 2005). Di samping itu, Sanggar Kegiatan Belajar dalam 

menyelenggarakan kursus harus mampu memberikan layanan pendidikan dan 

menghasilkan lulusan yang memuaskan bagi pelanggan. Beberapa indikator atas 

keberhasilan Sanggar Kegiatan Belajar dalam menyelenggarakan kursus yaitu: (1) 

relevan, yakni sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan program pemerintah; (2) 

bermutu, yakni mutu proses dan output dengan mendasarkan diri pada peraturan yang 
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berlaku; (3) memuaskan, yakni layanan pendidikan dan lulusan yang dihasilkan 

mampu memuaskan pihak-pihak yang berkepentingan; (4) pencitraan publik, yakni 

mampu meningkatkan citra SKB sebagai lembaga pembuat program kursus 

percontohan, dan (5) berkesinambungan, yakni program kursus yang diselenggarakan 

dapat terus berjalan. 

Sejalan dengan gambaran di atas maka program kursus yang diselenggarakan 

oleh Sanggar Kegiatan Belajar harus memiliki unsur-unsur: relevant, quality, 

satisfaction, image, share, dan action yang dapat digambarkan dalam causa loop 

sebagai berikut;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Causa Loop Sustainable Program Kursus 

Keterangan: 

1. Relevant. Agar organisasi dapat hidup dan berkembang, maka organisasi harus 

menyelenggarakan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan 

sesuai dengan kebijakan pemerintah. 

Quality

Action
Relevant  
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2. Quality. Program yang diselenggarakan harus bermutu dan ditingkatkan mutunya 

setiap saat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan 

kondisi masyarakat. 

3. Satisfaction. Peningkatan mutu yang diupayakan oleh organisasi adalah 

dimaksudkan untuk memenuhi kepuasan masyarakat, pemerintah dan 

stakeholder. 

4. Image. Apabila program yang diselenggarakan oleh organisasi mampu 

memberikan kepuasan kepada masyarakat, pemerintah dan stakeholder, maka 

akan meningkatkan citra organisasi. 

5. Share. Organisasi yang memiliki citra baik pada akhirnya akan memperoleh 

dukungan (support) dari masyarakat, organisasi, pemerintah  atau stakeholder 

dalam melaksanakan program. Wujud dari dukungan itu dapat berupa pendanaan, 

fasilitas, kemitraan, dan SDM yang sangat bermanfaat untuk mendukung 

penyelenggaraan program. 

6. Action. Adanya dukungan atau peran dari masyarakat, organisasi, pemerintah  

atau stakeholder yang tinggi, maka lembaga akan mampu menyelenggarakan 

program secara berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.  

Pola pemikiran tersebut harus menjadi pijakan dan dasar pemikiran setiap 

organisasi yang ingin maju dan berkembang pesat. Itulah sebabnya agar Sanggar 

Kegiatan Belajar memperoleh dukungan dari masyarakat, organisasi, pemerintah atau 

stakeholder, maka Sanggar Kegiatan Belajar harus mampu menerapkan keenam unsur 

tersebut dalam setiap menyelenggarakan program kursus. 
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Kursus merupakan program Pendidikan Luar Sekolah yang dinilai sangat 

flexible, dan marketable. Program kursus merupakan suatu proses pengembangan 

individu yang bersifat mendesak, karena adanya kebutuhan sekarang. Karena sebagai 

upaya untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak tersebut maka program 

dan metode pembelajarannya harus terus dikembangkan agar sesuai dengan 

perkembangan kebutuhan pasar.  

Perkembangan kebutuhan akan lulusan kursus bukan sekedar memiliki 

keterampilan (vocational skill) tetapi sudah merambah pada persyaratan kepribadian 

seseorang (personal skill), kemampuan bersosialisasi (social skill) dan kemampuan 

berfikir rasional (academic skill). Hasil penelitian BPPLSP Regional III tahun 2005 

di beberapa perusahaan dan lembaga yang menggunakan lulusan kursus garment 

(user), yang menerapkan tes tentang kepribadian (personal skill), kemampuan sosial 

(social skill), dan perihal ketenagakerjaan (academic skill) serta tes praktek 

keterampilan (vocational skill) merekomendasikan lembaga penyelenggara kursus 

perlu merubah strategi penyelenggaraannya dari yang bersifat pasif (pelayanan 

pembelajaran yang bersifat instan) menjadi aktif (pengembang program pembelajaran 

hasil ramuan). Makna pengembangan tersebut akan nampak apabila lembaga 

penyelenggara kursus termasuk di dalamnya Sanggar Kegiatan Belajar mampu 

melakukan identifikasi kebutuhan kepada user lulusan, mengembangkan kurikulum 

pembelajaran, mengembangan metode pembelajaran dan menyusun pola evaluasi.  

Proses menyelenggarakan kursus berbasis life skill perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan pasar sehingga lulusan kursus dapat diserap pasar kerja dan atau berusaha 
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mandiri. Proses ini dapat ditempuh melalui delapan langkah utama, yaitu: (1) analisis 

kebutuhan user lulusan dan analisis standar nasional pendidikan; (2) penyusunan 

kurikulum berbasis kompetensi yang dikembangkan dari hasil analisis kebutuhan 

user; (3) mengembangkan metode dan strategi pembelajaran; (4) rekrutmen sasaran, 

sumber, dan pengorganisasian sumber daya pembelajaran; (5) pelaksanaan 

pembelajaran dalam kursus; (6) evaluasi hasil belajar sesuai dengan kebutuhan user; 

(7) penempatan lulusan, dan (8) perbaikan secara berkelanjutan untuk 

menyempurnaan penyelenggaraan program.  

 Proses penyelenggaraan kursus tersebut adalah relevan dengan konsep 

manajemen mutu yang didasarkan atas pemenuhan kebutuhan pelanggan dan 

perbaikan mutu berkelanjutan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan dilakukan 

dalam wujud identifikasi kebutuhan belajar pada pelanggan dan proses pemenuhan 

kebutuhan pelanggan dengan berbagai aktifitas yang melibatkan pelanggan (user). 

Sementara itu perbaikan mutu secara berkelanjutan dilakukan dengan melakukan 

berbagai pengukuran serta monitoring proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan hingga pendampingan dan tindak lanjut program.  

Model proses manajemen mutu tersebut digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 2.9 Pola Pikir Proses Manajemen Mutu 

Proses manajemen mutu sebagaimana digambarkan dalam gambar 2.8 

tersebut dapat diterapkan pada proses pengelolaan kursus berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar. Proses manajemen yang dimaksud adalah: (1) pengukuran 

kebutuhan pelanggan; (2) merancang proses pemenuhan permintaan pelanggan 

ditinjau dari segi seperangkat instrumental input dalam pembelajaran (kurikulum, 

bahan ajar, calon nara sumber, calon warga belajar, proses pembelajaran, evaluasi, 

penempatan dan pendampingan lulusan; dan (3) melakukan pengendalian sebagai 

bahan perbaikan mutu pengelolaan secara berkelanjutan. Prosedur manajemen 

tersebut diimplementasikan dalam proses manajemen (POAC) sebagai berikut:  

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan proses pemikiran rasional dan penetapan secara tepat 

mengenai berbagai macam hal yang akan dikerjakan di masa mendatang, dalam usaha 

mencapai tujuan yang telah ditentukan (Wursanto, 1987: 12). Silalahi (2002: 159) 

menjelaskan bahwa perencanaan merupakan suatu proses penetapan tujuan (setting 
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objectives) yang akan dicapai dan memutuskan strategi untuk mencapainya. Siagian 

(1981: 33) mendefinisikan perencanaan sebagai usaha sadar dan pengambilan 

keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan 

dikerjakan di masa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Perencanaan sangat penting karena: (1) dalam perencanaan dirumuskan tujuan 

organisasi sehingga geraknya dapat diarahkan; (2) dengan perencanaan semua 

aktifitas dapat diarahkan ke tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dan (3) dapat 

diperoleh tindakan yang tepat terkoordinasi dari berbagai unit kerja.  

Proses perencanaan kegiatan ini dimulai dengan kegiatan need assesment 

kepada user pasar kerja (pelanggan). Pada proses inilah penyelenggara kursus harus 

mampu menjaring aspirasi/keinginan dari dunia usaha/dunia industri sebagai user 

(pelanggan) lulusan kursus. Fokus penjaringan kebutuhan user diarahkan pada aspek 

karakteristik lulusan yang diharapkan, yang meliputi: (1) keterampilan vokasional; 

(2) sikap dan kepribadian; (3) kemampuan sosialisasi, dan (4) kemampuan berfikir.  

Semua data dan informasi hasil penjaringan dari berbagai dunia usaha/industri 

dijadikan dasar pijakan dalam perumusan kebutuhan pasar yang diformulasikan 

dengan standar nasional pendidikan (kompetensi lulusan) yang akhirnya menjadi 

dasar dalam penyusunan kurikulum. Dengan telah dirumuskannya kurikulum, maka 

penyelenggara dapat mendesain bahan ajar, metode dan strategi pembelajaran. Proses 

selanjutnya adalah melakukan perumusan tujuan, kurikulum, standar, anggaran, 

metode, strategi, prosedur, dan peraturan dalam upaya penyelenggaraan program. 
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Pada tahap perencanaan ini dapat diwujudkan dalam bentuk aktifitas: (1) 

pembentukan tim pelaksana program sebagai sekelompok orang yang bertugas 

perancang, pengorganisir, pelaksana dan pengendali program; (2) pelaksanaan 

identifikasi kebutuhan kepada pelanggan (user), dan (3) perancangan kurikulum dan 

bahan ajar proses kegiatan pembelajaran dalam upaya untuk penyiapan perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

2. Pengorganisasian 

Organisasi digambarkan sebagai sekelompok orang yang secara terkoordinasi 

bekerjasama mencapai tujuan melalui pembagian kerja dan fungsi dan melalui hirakhis 

otoritas dan tanggung jawab, sedangkan pengorganisasian didefinisikan sebagai 

proses penetapan pekerjaan-pekerjaan esensial untuk dikerjakan, pengelompokan 

pekerjaan, pendistribusian otoritas dan pengintegrasian semua tugas dan sumber-

sumber untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien (Silalahi, 2003: 194). Pearce 

(1989: 583) mendefinisikan organizing as the process of achieving a coordinated 

effort through the design of structure of tasks, authority, people, and comunictaion. 

Secara umum pengorganisasian sangat penting karena pengorganisasian merupakan 

upaya untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pekerjaan, menetapkan 

akuntabilitas, dan memfasilitasi komunikasi 

Pengorganisasian dalam proses kursus berbasis life skill ini adalah kegiatan- 

kegiatan: (1) rekrutmen calon sumber belajar; (2) rekrutmen calon warga belajar; (3) 

rekrutmen bahan dan sarana pembelajaran; (4) pengaturan detail-detail proses 

pembelajaran (internal input dan external input), termasuk didalamnya adalah 
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keterlibatan stakeholder dalam proses pembelajaran, dan (5) penentuan siapa 

melakukan apa dan target-target operasional. 

3. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan kegiatan merupakan proses pelaksanaan tindakan (execution) 

atau pelaksanaan kegiatan (action). Wujud tindakan tersebut adalah: 

 Pertama, pelaksanaan proses pembelajaran atau latihan. Pada tahap ini yang 

perlu memperoleh perhatian adalah isi dan proses pembelajaran, perkembangan hasil 

belajar secara berkala, dukungan instrumental pembelajaran dan kemampuan nara 

sumber. 

Kedua, pelaksanaan evaluasi kegiatan dan hasil belajar. Cakupan dalam 

kegiatan ini mencakup analisis  proses belajar dan  test tingkat kompetensi warga 

belajar sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan.. 

Ketiga, penempatan hasil lulusan yang merupakan satu rangkaian kegiatan 

yang tidak dapat dipisahkan. Proses penempatan ini didukung dengan kegiatan 

pendampingan hingga lulusan program kursus berbasis life skill benar-benar mampu 

menerapkan kemampuannya dan memperoleh imbalan yang setara dengan 

kecakapannya.  

4. Pengendalian Dalam Upaya Perbaikan Mutu Pengelolaan 

Pengendalian adalah suatu proses untuk memotivasi dan memberi semangat 

orang-orang yang melaksanakan kegiatan (Anthony, dkk; 1992: 152). Pengendalian 

adalah pengontrolan yang merupakan suatu proses pemonitoran kegiatan organisasi 

untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan 
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organisasional yang diharapkan (Silalahi, 2003: 390). Pengendalian manajemen 

merupakan sistem pengendalian yang  terdiri atas tatanan organisasi, wewenang, 

tanggung jawab dan informasi untuk memungkinkan pelaksanaan pengendalian dan 

untuk memproses sekumpulan tindakan yang memastikan bahwa organisasi bekerja 

untuk mencapai tujuan.  

Proses pengendalian organisasi meliputi tiga tahap, yakni: (1) pada tahap 

peencanaan (planning), (2) pada tahap pelaksanaan tindakan (execution), dan (3) pada 

tahap evaluasi tindakan (evaluation). Tahap tahap ini dapat terjadi sebelum, selama, 

atau setelah tindakan itu dilakukan. Satu hal yang perlu dilakukan dalam 

pengendalian adalah cara memperbaiki program secara berkesinambungan yang 

merupakan salah satu prinsip manajemen mutu. Pada pola di atas tergambarkan 

bahwa pengendalian program kursus berbasis life skill dimulai sejak perencanaan 

(melakukan need assesment, perumusan tujuan dan program pembelajaran), 

pengorganisasian (merekrut, menyeleksi calon warga, menata instrumental dan 

sumber daya input lain termasuk struktur organisasi), pelaksanaan kegiatan (proses 

pelatihan, evaluasi hingga penempatan dan pendampingan). Dengan pengendalian 

tersebut memungkinkan adanya kepastian mutu program sesuai tujuan yang 

diharapkan. 

Proses pengendalian dalam pelaksanaan kursus keterampilan berdimensi 

perbaikan mutu diwujudkan dalam bentuk: (1) pendampingan lulusan, di tempat kerja  

dan (2) perbaikan mutu pengelolaan yang dilaksanakan sejak perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan pembelajaran hingga program selesai. 
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Proses pendidikan life skill yang diselenggarakan dengan menerapkan 

manajemen mutu tersebut bukan saja akan menghasilkan mutu lulusan, melainkan 

juga kinerja lulusan di tempat kerja. Mutu lulusan diindikasikan dengan beberapa 

penanda yang tercakup di dalam unsur-unsur life skill, yakni personal skill, social 

skill, academic skill, dan vocational skill. Sementara itu kinerja lulusan di tempat 

kerja diwujudkan dalam bentuk kepuasan pengguna lulusan terhadap personal skill, 

social skill, academic skill, dan vocational skill yang dipraktikan oleh lulusan di 

tempat kerja.    
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian tindakan (action Research) 

atau penelitian terapan (applied Research). Hadari Nawawi dan Mimi Martini 

(1996:10-11) menjelaskan bahwa : 

“ penelitian tindakan  atau penelitian terapan diselenggarakan dalam 
rangka mengatasi masalah nyata dalam kehidupan, berupa usaha 
menemukan dasar-dasar dan langkah-langkah perbaikan bagi suatu 
aspek kehidupan yang dipandang perlu diperbaiki. Untuk itu peneliti 
berusaha menemukan kelemahan-kelemahan atau kekurangan-
kekurangan atau keburukan-keburukan di dalam aspek kehidupan yang 
diselidikinya, yang diikuti dengan merumuskan  alternatif-alternatif  
cara mengatasinya.  Penelitian terapan ini merupakan kegiatan ilmiah 
untuk mengungkapkan gejala-alam dan gejala social dalam kehidupan, 
yang dipandang perlu diperbaiki karena memiliki berbagai kekurangan 
atau kelemahan dengan mempergunakan metode yang sistematis, 
teratur, tertib dan dapat dipertanggungjawabkan”   
 

Gabel (1995: 1) menyatakan bahwa action research is the systematic study of 

attempts to improve educational practise by groups of participants by means of their 

own practical actions and by means of their own reflection upon the effects of those 

actions. Tujuan utama penggunaan metode penelitian tindakan yaitu untuk menguji 

coba keefektivan model pengelolaan kursus berbasis life skill yang diterapkan dengan 

menggunakan prosedur mutu dan sekaligus memperbaiki kelemahan-kelemahan yang 

mungkin terjadi selama dalam proses uji coba lapangan. Dalam melaksanakan metode 

penelitian ini, peneliti bekerjasama secara kolaboratif dengan kepala SKB, Pamong 

Belajar, Staf Tata Usaha, dan mitra kerja.  
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Metode ini dimaksudkan untuk melaksanakan uji coba model yang 

dikembangkan  melalui penelitian dan pengembangan (research and development). 

Borg dan Gall (1983) menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan: a 

process used develop and validate educational product. Dalam arti, proses yang 

digunakan untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Produk yang 

dikembangkan dalam penelitian itu tidak hanya berupa objek material, seperti buku 

ajar, film pembelajaran, dan sejenisnya, melainkan juga berupa prosedur dan proses, 

seperti metode pembelajaran, metode pengorganisasian pembelajaran, metode 

pengorganisasian kelompok belajar, dan sejenisnya. Wujud dari produk itu dapat 

berupa tujuan belajar, metode, kurikulum, perangkat keras dan lunak, cara dan 

prosedur, dan evaluasi pendidikan. 

Produk yang dikembangkan dan divalidasi dalam penelitian ini adalah 

pengelolaan pogram kursus berbasis life skill. Unsur-unsur pengelolaan program 

pembelajaran yang mencakup: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan 

mutu pengelolaan program yang dilakukan secara kolaboratif antara kepala SKB, 

pamong belajar, staf tata usaha, dan mitra kerja. Melalui pendekatan pengelolaan 

seperti itu pada akhirnya program pembelajaran yang diterapkan pada warga belajar 

relevan dengan kebutuhan pengguna lulusan (user).  

Untuk menganalisis data penelitian yang telah diperoleh, selanjutnya 

digunakan data kuantitatif dan kualitatif secara komplementer.   Krathwohl (1993: 

618) menyatakan bahwa penggunaan kedua data komplementer dalam suatu 

penelitian adalah to build greater credibility with particular audiences and enhance 
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the interpretability of the result. Di samping itu melalui penggunaan kedua data, 

peneliti dapat mengkaji berbagai aspek fenomena yang diteliti dan mampu 

memberikan eksplanasi terhadap berbagai aspek yang terlibat di dalam proses 

penelitian. Data kuantitatif digunakan oleh peneliti karena data yang dikumpulkan 

berbentuk angka yang mencerminkan kuantitas karakteristik objek yang diamati. Data 

kualitatif digunakan oleh peneliti karena data yang dikumpulkan dalam bentuk 

deskripsi kata-kata yang menggambarkan bukan saja apa yang terjadi, melainkan juga 

mengkualifikasi diskripsi tersebut berdasarkan pada sifat dan keterangan dalam 

memotret objek secara jelas. 

Data kuantitatif digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan data numerik 

yang diperoleh dari instrumen penelitian yang telah dipersiapkan dengan 

menggunakan model analisis statistika, sedangkan data kualitatif digunakan untuk 

menjelaskan proses penelitian pendahuluan dan proses penerapan model.  Secara 

simultan data kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menjelaskan efektifitas 

penerapan model pengelolaam program kursus berbasis life skill terhadap penguasaan 

kompetensi lulusan warga belajar, kemampuan tim pelaksana dalam memahami, 

merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan program, serta kepuasan pengguna 

lulusan berdasarkan pada hasil analisis statistika dan hasil pengamatan yang diperoleh 

selama penelitian.Dengan demikian, diharapkan penelitian ini tidak hanya 

mendeskripsikan pengaruh antar variabel saja, melainkan juga menjelaskan gejala 

dibalik pengaruh antar variabel tersebut. 
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Gejala yang dikaji yaitu aspek-aspek perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian mutu pengelolaan program kursus berbasis 

life skill. Melalui penelitian tindakan itu akan diperoleh; (1) gambaran yang utuh 

tentang profil pengelolaan program kursus yang berlangsung di SKB berdasarkan 

data dan informasi yang diperoleh dari beberapa sumber, (2) model untuk 

memperbaiki kelemahan yang terjadi di Sanggar Kegiatan belajar dalam mengelola 

kursus, dan (3) efektifitas model yang dikembangkan. 

 
B. Subjek Penelitian 

Penelitian eksploratif dilaksanakan di lima tempat, yaitu: penyelenggaraan 

kursus di Sanggar Kegiatan Belajar Demak, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Semarang, Sanggar Kegiatan Belajar Grobogan, Sanggar Kegiatan Belajar Sukoharjo, 

dan Sanggar Kegiatan Belajar Surakarta.  

Kemudian subjek penelitian untuk pengembangan dan uji coba model adalah 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang. Penetapan subjek penelitian di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang didasarkan pada tiga pertimbangan 

pokok, yaitu: (a) telah melaksanakan berbagai macam kursus, namun belum dapat 

berkembang; (b) penyelenggara memiliki keinginan untuk mengembangkan kursus 

yang relevan dengan kebutuhan pasar dan yang memiliki ciri khas dibandingkan 

dengan kursus lain, dan (c) berdasarkan penilaian Balai Pengembangan Pendidikan 

Luar Sekolah dan Pemuda Regional III Tahun 2005 Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Semarang termasuk urutan tengah (urutan 14) dari 29 SKB dalam 

rangking penyelenggaraan kursus keterampilan, sehingga memungkinkan untuk di -

kembangkan lebih lanjut khususnya penerapan inovasi pendidikan berbasis life skill 

Penerapan ujicoba di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang ini 

dilakukan pada sasaran didik 40 orang dengan kriteria minimal lulusan SMU atau 
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sederajad. Sasaran pelaksana model adalah tim bentukan Sanggar Kegiatan Belajar 

dengan jumlah tim pengelola program minimal 7 orang yang terdiri dari para Pamong 

Belajar dan Staf Tata Usaha yang dipimpin oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar. 

Pendidikan tim pelaksana minimal sarjana bagi para Pamong Belajar dan bagi Staf 

Tata Usaha minimal berpendidikan SMA atau sederajad. Sasaran pengguna lulusan 

(users) adalah para pelaku dunia usaha dan industri di sekitar Sanggar Kegiatan 

Belajar yang jumlahnya minimal 10 users dan disesuaikan dengan temuan jenis 

keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar. 

 
C. Variabel Penelitian dan Pengukurannya  

1. Kompetensi Lulusan 

Kompetensi lulusan merupakan kemampuan yang harus dikuasai oleh warga 

belajar setelah menyelesaikan program kursus berbasis life skill. Ada empat 

subvariabel yang berkaitan dengan kompetensi lulusan, yaitu: kecakapan personal, 

kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional.  

Variabel kecakapan personal, sosial dan akademik diukur dengan 

menggunakan skala lima, dimana skala yang paling rendah yang berarti jawaban yang 

paling tidak diinginkan diberikan skor 1, dan skala paling tinggi yang berarti jawaban 

yang paling diharapkan diberikan skor 5. Sementara itu untuk variabel kecakapan 

pemahaman teknis dan keterampilan, diukur dengan penetapan jawaban benar dan 

salah. Jawaban yang benar diberikan skor 1 dan jawaban salah diberikan skor 0. 

Kemampuan teknis dan keterampilan ini selanjutnya dinamakan keterampilan 

vocational 
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2. Kemampuan Tim Pelaksana 

Variabel kemampuan tim pelaksana model diukur berdasarkan pada 

kemudahan tim pelaksana dalam memahami dan menerapkan model yang telah 

dirumuskan oleh peneliti. Sub variabel pemahaman model berkaitan dengan isi 

panduan  life skill dan manajemen kursus, sedangkan sub variabel penerapan model 

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan perbaikan mutu pengelolaan 

program kursus. 

Sub variabel pemahaman dan penerapan diukur dengan menerapkan skala 

lima, dimana skala yang paling rendah yang berarti jawaban yang paling tidak 

diinginkan diberikan skor 1, dan skala paling tinggi yang berarti jawaban yang paling 

diharapkan diberikan skor 5. 

3. Kepuasan Pengguna Lulusan 

Variabel kepuasan pengguna lulusan diukur berdasarkan persepsi pengguna 

lulusan terhadap kecakapan lulusan di tempat kerja. Kinerja lulusan yang dimaksud 

mencakup kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan 

kecakapan vokasional. 

Masing-masing kecakapan tersebut diukur dengan menerapkan skala lima, 

dimana skala yang paling rendah yang berarti jawaban yang paling tidak diinginkan 

diberikan skor 1, dan skala paling tinggi yang berarti jawaban yang paling diharapkan 

diberikan skor 5. 

Jabaran variabel, sub variabel dan indikator penelitian ini selanjutnya 

dideskripsikan di dalam tabel berikut: 
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Tabel 3.1. Jabaran Variabel, Sub Variabel, Indikator Penelitian Nomor Butir 

Pertanyaan (item) 

No Variabel Sub Variabel Indikator Nomor 
Item 

1 Kompetensi 
Lulusan 
 
 

Kecakapan 
Personal  21 - 

1. Menepati janji dalam 
pelayanan 
2. Jujur dalam pelayanan 
3.Disiplin dalam bekerja 
4. Tertib dalam melaksanakan 
tugas 
5. Kemauan bekerja keras 
6. Tepat waktu dalam bekerja 
7. Memiliki keberanian  

mengambil resiko 
8. Memahami kondisi diri 
9. Ulet dalam bekerja 
 
10.Mandiri 
 

A.1,9,1
0 
A.2,3,4 
A.5,6, 
A.7 
A.8, 
11, 
A.10, 
A.12, 
 
A.13,1
4 
A.15,1
6,17, 
18 
A.19,2
0,21 

Kecakapan 
Sosial 
 

1. Saling menghormati sesama 
2. Kemampuan berkomunikasi 
3. Sopan dalam melayani 
pelanggan 
4. Menghargai pendapat 
pelanggan 
5. Tolong menolong sesama 
 
6. Toleransi dengan lainnya 
7. Hidup bersahaya 
 

B. 
1,5,6 
B. 2,3, 
B. 4,5, 
B, 
7,8,9 
B. 
10,11,  
 
B. 12 
B. 13 

Kecakapan 
Akademik 12 

1. Mampu menganalisis kondisi 
diri 
2. Mampu memecahkan masalah 
3. Medalami peraturan kerja 
4. Mampu menyusun target kerja 
5. Mampu mencari informasi 

secara Mandiri 
6. Mampu menganalisis beaya 

C.1,2,3
,4 
C.5,6 
C.7 
C.8,9,1
0 
C.11 
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 C.12  
Kecakapan 
Vokasional 

1. Pemahaman  Hardware, 
Software dan Pheripheral 
Handphone 

 
 
 
 
 
 
 
2. Keterampilan Trouble 

Shooting Handphone 
  
 

D.1,2,3
,4 
5.6,7,8,
9, 
10,11,1
2 
13,14,1
5, 
16,17,1
8, 
19,20,2
1, 
22,23,2
4, 
25,26 
 
E.1,2,3,
4 
5,6,7,8,
9 
10,11,1
2, 
13,14,1
5 

2 Kemampuan 
Tim 
Pelaksana 

Pemahaman  1. Memahami panduan  teknis  
2. Memahami chart pola 

manajemen 
3. Rincian prosedur mutu 
4. Format dokumen 
5. Koordinasi dan orientasi 
 

A.1 
A.2,.3 
A.4,.5 
A.6 
A 7, 8 

Perencanaan 
15 

1. Penyusunan tim pelaksana  
2. Identifikasi kebutuhan 

belajar 
3. Penyusuan kurikulum dan 

bahan belajar 
4. Rekrutmen calon warga 

belajar dan sumber belajar 
5. Pengadaan fasilitas belajar 
6. Koordinasi dan orientasi 
7. Proses pembelajaran 

B.1 
B.2 
B.3.4 
 
B.5, 
 
B.6 
B.7 
B.8.9 
B.10 
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8. Evaluasi hasil belajar 
9. Penempatan lulusan 
10. Pendampingan lulusan 
11. Perbaikan mutu 

berkelanjutan 

B.11, 
B.12,1
3 
B.14,1
5 
 

Pelaksanaan  1. Penyusunan tim pelaksana  
2. Identifikasi kebutuhan 

belajar 
3. Penyusuan kurikulum dan 

bahan belajar 
4. Rekrutmen calon warga 

belajar dan sumber belajar 
5. Pengadaan fasilitas belajar 
6. Koordinasi dan orientasi 
7. Proses pembelajaran 
8. Evaluasi hasil belajar 
9. Penempatan lulusan 
10. Pendampingan lulusan 
11. Perbaikan mutu 

berkelanjutan 
 

C.1 
C.2.3 
 
C.4 
 
C.5 
C.6,7 
C.8 
C.9 
C.10 
C.11 
C.12,1
3 
C.14 

Pengendalian 
mutu 

1. Penyusunan tim pelaksana  
2. Identifikasi kebutuhan 

belajar 
3. Penyusuan kurikulum dan 

bahan belajar 
4. Rekrutmen calon warga 

belajar dan sumber belajar 
5. Pengadaan fasilitas belajar 
6. Koordinasi dan orientasi 
7. Proses pembelajaran 
8. Evaluasi hasil belajar 
9. Penempatan lulusan 
10. Pendampingan lulusan 
11. Perbaikan mutu 

berkelanjutan 
 

D.1 
D.2 
D.3 
 
D.4, 5 
 
D.6, 7 
D.8, 9 
D.10,1
1 
D.12 
D.13 
D.14,1
5 
D.16 

3 Kepuasan 
Pengguna 
Lulusan 

Kecakapan 
Personal  

1. Taqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa 

2. Kejujuran 
3. Disiplin dalam bekerja 

A.1 
 
A.2 
A.3 
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4. Sopan dalam melayani 
pelanggan 

5. Sabar dalam melayani 
pelanggan   

6. Semangat untuk maju  
7. Penampilan bersahaya  
 

A.4 
A.5 
A.6.7 
A.8,9 
 

Kecakapan 
Sosial 

1. Lancar berkomunikasi 
dengan pelanggan 

2. Kerjasama dengan kolega 
3. Keanggotaan organisasi 

teknisi handphone 
4. Memahami nilai-nilai/gaya  

hidup para pelanggan 
 

B.1 
 
B.2,3 
 
B.4,5 
B,6,7 
 

Kecakapan 
Akademik 

1. Mecahkan masalah dalam 
bekerja 

2. Berfikir kritis dan logis 
3. Menganalisis sebab akibat  
4. Membuat keputusan 
 

C.1.2 
C.3,4 
C.5 
C.6,7 
 

Kecakapan 
Vokasional 

1. Mengenal bahan alat  
2. Mengenal tingkat kerusakan 
3. Menaksir biaya perbaikan 
4. Mencari akses spare part 
5. Memodifikasi handpone 
6. Menggunakan peralatan 
7. Memberi saran kepada 

pelanggan 

D.1,2 
D.3 
D.4 
D.5 
D.7,8 
D.9 
D.10 

 

D. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen 

 Kuesioner penelitian dan tes pilihan ganda yang akan digunakan untuk 

mengumpulkan data penelitian harus memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas, 

karena itu instrumen penelitian harus diuji validitas dan reliabilitasnya guna 

mendapatkan data yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. 
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1. Uji Validitas Instrumen 
 
 Instrumen memenuhi syarat validitas berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur (Sugiyono, 1994). Hal yang sama 

dikemukakan oleh Moore (1983:221) sebagai berikut: “validity indicates whether a 

test measures what it say it measures”. Instrumen dikatakan valid apabila dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 1998). Berdasarkan 

beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa validitas adalah ketepatan suatu 

alat ukur dalam mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat dan benar. 

 Dalam metodologi penelitian terdapat banyak jenis pengujian validitas 

instrumen penelitian, yaitu: (a) face validity, (b) criterion validity, (c) content validity, 

(d) construct validity, (Moore, 1983; Djamaludin Ancok, 1995; Muhammad Ali, 

1993; Bambang Suwarno, 1987). Masing-masing penggunaannya sangat bergantung 

pada tujuan dan sifat variabel itu sendiri.  

 Validitas permukaan lebih banyak menggunakan pertimbangan-pertimbangan 

yang masuk akal, yaitu suatu instrumen yang dibuat benar-benar mengukur perilaku 

yang memang diasumsikan sebelumnya, validitas rupa hanya menunjukkan bahwa 

dari segi ‘rupanya’ suatu alat pengukur tampaknya mengukur apa yang ingin diukur. 

Validitas kriteria juga sering disebut dengan nama lain misalnya validitas sekarang 

atau validitas prediksi, validitas  prediktif  adalah  apabila alat pengukur yang dibuat 

dapat memprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan datang berdasarkan data 

yang ada sekarang. Validitas isi adalah derajat alat pengukuran yang menggambarkan 

esensi, topik-topik dan ruang lingkup yang akan diukur dan mewakili semua aspek 
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yang dianggap kerangka konsep. Validitas konstruk menitikberatkan perhatian pada 

teori/konstruk-konstruk teoritis atau konsep. Validitas eksternal adalah validitas yang 

diperoleh dengan cara mengkorelasikan alat pengukur baru dengan tolak ukur 

eksternal, yang berupa alat ukur yang sudah valid. Masing-masing penggunaannya 

sangat bergantung pada tujuan dan sifat variabel itu sendiri. 

 Variabel-variabel dalam penelitian ini meliputi: prestasi belajar warga belajar, 

kemampuan pengelola kursus, dan kepuasan pelanggan. Ketiga variabel tersebut untuk 

mengukur keefektifan model yang dikembangkan. Karena itu terhadap variabel tersebut 

dilakukan uji validitas konstruk. Dalam construct validity mencakup validitas logis 

dan empirik, maka Loevinger dalam Ary (1982) menegaskan bahwa dalam validitas 

konstruk mencakup jenis validitas-validitas lainnya. Sedangkan Arikunto (1998:219) 

menjelaskan bahwa, ada dua jenis validitas yaitu validitas logis dan validitas empiris. 

Sebuah instrumen dikatakan memiliki validitas logis apabila aspek instrumen tersebut 

secara analisis akal sudah sesuai dengan isi dan aspek yang diungkapkan. Instrumen 

yang sudah sesuai dengan isi dikatakan sudah memiliki validitas isi, sedangkan 

instrumen yang sudah sesuai dengan aspek yang diukur dikatakan sudah memiliki 

validitas konstruksi. Untuk memperoleh instrumen yang memiliki validitas logis baik 

validitas isi maupun validitas konstruksi peneliti dapat merencanakannya pada waktu 

instrumen akan disusun yaitu dengan cara membuat kisi-kisi yang memuat variabel 

yang diteliti, indikator sebagai tolok ukur, dan nomor butir pertanyaan atau 

pernyataan yang telah dijabarkan dari indikator-indikator. Dengan kisi-kisi instrumen 

itu maka pengujian validitas dapat dilakukan dengan mudah dan sistematis.  
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Untuk menguji validitas setiap butir (butir) pertanyaan atau pernyataan 

dilakukan dengan analisis butir dengan cara menghitung korelasi antara setiap skor 

butir instrumen dengan skor total (Sugiyono, 1994:101). Adapun rumus statistik yang 

digunakan adalah korelasi Product Moment Karl Pearson sebagai berikut: 

               

            
{ } { } 2   222xy   

Y)(Y(N  X)( - XN(

Y)( X)( - XYN r
Σ−ΣΣΣ

ΣΣΣ
=  

 
     Keterangan: 
 
      rxy       =  koefisien korelasi antara skor butir dengan skor total 
      ∑XY   =  jumlah skor X dan skor Y 

                ∑X      =  jumlah skor per butir yang diperoleh oleh seluruh subjek uji coba  
      ∑Y      =  jumlah skor seluruh butir yang diperoleh subjek uji coba 
      ∑X2      =  jumlah kuadrat skor X 
      ∑Y2      =  jumlah kuadrat skor Y 
      N        =  jumlah sampel  
 

Uji validitas instrumen penelitian dilakukan terhadap anggota populasi di luar 

sampel penelitian. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (1994) bahwa, ujicoba 

instrumen dapat dilakukan pada anggota populasi yang mempunyai karakteristik 

hampir sama dengan sampel penelitian. Lebih lanjut ditegaskan bahwa jumlah yang 

digunakan sebagai anggota sampel sekitar 30 orang. Hal yang sama dikemukakan oleh 

Arikunto, (1998: 161) sebagai berikut: “Untuk menguji validitas instrumen, peneliti 

mencobakan instrumen pada sasaran dalam penelitian”. Dengan demikian, ujicoba 

instrumen dapat dilakukan terhadap anggota populasi maupun sasaran penelitian 

dengan tujuan untuk mengetahui kesahihan suatu instrumen sehingga dapat 

mengungkap data dari variabel yang diteliti.    
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Hasil uji coba menggunakan teknik analisis korelasi bivariate dengan bantuan 

perangkat lunak (software) SPSS Versi 11.5 pada program MS Windows XP 

Professional Edition (periksa lampiran), dapat dirangkum sebagai berikut. 

  
Tabel 3.2 Ringkasan Hasil Uji Validitas Instrumen Penelitian 
 

Variabel Subvariabe
l 

Jml 
butir 

Valid Tdk Valid 

Kemampuan  
Tim Pengelola 

Pemahaman 8 5 3 (3,5, dan 7) 
Perencanaa
n 

15 11 4 (3,9,12,14) 

Pelaksanaa
n 

14 11 3 (2,7,12) 

Pengendalia
n 

16 11 5 
(4,6,9,10,14) 

Kecakapan Life 
Skill 
Warga Belajar 

Personal 21 19 2 (9,19) 
Sosial 13 11 2 (4,7) 
Akademik 12 10 2 (3, 8) 
Vokasional 26 25 1 (25) 

Kepuasan 
Pengguna 
Lulusan 

Personal 9 7 2 (6,8) 
Sosial 7 4 3 (3,4,7) 
Akademik 7 4 3 (1,4,6) 
Vokasional 10 8 2 (1,8) 

 
Butir angket yang tidak valid tidak diganti/dibuang karena sudah terwakili 

butir angket lainnya yang dinyatakan valid. Sebelum dapat digunakan untuk 

pengumpulan data penelitian, butir-butir yang valid pada setiap variabel dilanjutkan 

uji reliabilitasnya.  

 
 
2. Uji Reliabilitas Instrumen  
 
 Istilah reliabilitas sering dipertukarkan (interchangeable) penggunaannya 

dengan stabilitas atau konsistensi. Ancok (1995) mengartikan reliabilitas adalah 
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indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau 

dapat diandalkan, bila alat ukur digunakan dua kali untuk mengukur gejala yang sama 

dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut 

reliabel. Reliabilitas merupakan derajat ketepatan, ketelitian atau akurasi yang 

ditunjukkan oleh instrumen pengukuran (Nasir, 1988). Ketepatan dan akurasi di sini 

mempunyai arti bahwa instrumen sebagai alat pengumpul data secara tepat 

mencerminkan variabel penelitian. Dengan kalimat lain, jika suatu instrumen 

memperoleh hasil yang sama dari dua pengujian di bawah kondisi yang sama, 

maka tes tersebut dikatakan konsisten karena itu dapat diandalkan.  

  Uji reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu; (1) 

teknik belah dua (spilt-half method); (2) teknik Kuder-Richardson, (3) teknik 

Alpha Cronbach, dan (4) teknik Hoyt. Masing-masing penggunaannya sangat 

bergantung pada tujuan dan sifat variabel itu sendiri. 

 Variabel-variabel dalam penelitian ini alternatif jawaban menggunakan data 

interval, maka rumus yang sesuai adalah teknik Alpha Cronbach. 

Uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus “Alpha dari Cronbach” 

(Slovin, R.E, 1992), sebagai berikut: 

         ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡=

X S
I S - 1 

I-I
I  C.A. 2

2

 

 
 Keterangan: 

 C.A  =  Koefisien Alpha  
 I       =  Banyaknya butir dalam kuesioner 
 S2I   =  Jumlah varians seluruh butir 
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 S2X  =  Varians total. 

 Koefisien Alpha menggunakan rumus “Alpha Cronbach” di atas dapat 

menunjukkan konsistensi suatu instrumen penelitian. Rumus Alpha Cronbach 

merupakan uji konsistensi internal yang menetapkan bagaimana hubungan setiap 

butir dalam satu tes dengan butir-butir lainnya serta dengan tes itu sendiri secara 

keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan oleh Hadi (1991) bahwa koefisien Alpha 

tidak dibatasi penggunaannya untuk menganalisis keandalan butir-butir dalam tes, 

tetapi juga untuk butir-butir angket, maka untuk menguji tingkat reliabilitas 

instrumen penelitian ini digunakan uji reliabilitas Alpha. Lebih lanjut Hadi (1994) 

menjelaskan bahwa, sulit untuk mencapai angka koefisien korelasi sangat tinggi, 

untuk reliabilitas instrumen, hasil angka 0,70 sudah cukup memadai. Pendapat yang 

hampir sama dikemukakan oleh Ary, Jacob, dan Razavieh (1982) menyebutkan 

bahwa, prosedur Alpha Cronbach menghasilkan koefisien reliabilitas sebesar 0,80 

dinilai sangat bagus jika instrumen yang sejenis mempunyai reliabilitas 0,60.      

 Dengan demikian, suatu instrumen (kuesioner) penelitian dapat dikatakan 

reliabel apabila dihasilkan angka koefisien minimal bergerak antara 0,60 sampai 0,70.  

Hasil uji coba menggunakan teknik analisis Alpha dengan bantuan perangkat 

lunak (software) SPSS Versi 11.5 pada program MS Windows XP Professional 

Edition (periksa lampiran), dapat dirangkum pada tabel berikut ini. 
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Tabel 3.3 Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Variabel Subvariabel Alpha t.s. 
1% 

Keterangan  

Kemampuan  
Tim Pengelola 

Pemahaman 0,9530 0,409 Reliabel 
Perencanaa
n 

0,8898 0,409 Reliabel 

Pelaksanaa
n 

0,9203 0,409 Reliabel 

Pengendalia
n 

0,9624 0,409 Reliabel 

Kecakapan  
Warga Belajar 

Personal 0,9512 0,409 Reliabel 
Sosial 0,9273 0,409 Reliabel 
Akademik 0,9129 0,409 Reliabel 
Vokasional 0,9685 0,409 Reliabel 

Kepuasan 
Pengguna 
Lulusan 

Personal 0,8460 0,409 Reliabel 
Sosial 0,8580 0,409 Reliabel 
Akademik 0,8898 0,409 Reliabel 
Vokasional 0,9136 0,409 Reliabel 

 

Ketiga instrumen penelitian yang diuji ternyata reliabel, sekalipun 

menggunakan nilai koefisien Alpha Chronbach minimal 0,80 (Anatasia, 1982). 

Terlebih jika menggunakan nilai koefisien Alpha Chronbach minimal 0,60 (Arikunto, 

1993). Selanjutnya untuk menilai tingkat reliabilitas instrumen yang diujikan perlu 

dipaparkan interval nilai koefisien Alpha Chronbach dengan derajat 

kebermaknaannya.  

Berdasarkan hasil uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian di atas, 

maka seluruh kuesioner penelitian dapat digunakan untuk pengumpulan data 

penelitian. 
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E. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: (1) tes; (2) angket; (3) 

wawancara; (4) focus group discussion; (5) teknik delphi, dan (6) dokumentasi.   

 
1. Metode Tes 

Metode tes digunakan untuk mengukur tingkat kecakapan akademik dan 

vokasional warga belajar. Tes dilakukan sebelum (pretest) dan setelah (posttest) 

peneraparan model pembelajaran. Tes biasa juga disebut ujian yang merupakan suatu 

alat pengumpulan data dalam evaluasi. Dengan kata lain ujian merupakan proses 

pengukuran pengetahuan, keterampilan, perasaan, inteligensi, atau kemampuan 

individu atau kelompok (Gay, 1985; Gronlund, 1981; Borg dan Gall, 1983). 

Penggunaan tes sebagai alat pengumpul data dimaksudkan untuk mengetahui 

efektivitas model yang diterapkan. Instrumen tes yang digunakan sebagai alat 

pengumpul data disusun sendiri oleh peneliti dengan berlandaskan pada variabel yang 

telah ditetapkan.   

 
2. Angket  

Metode angket digunakan untuk mengukur kecakapan personal dan sosial 

warga belajar serta kemampuan pengelola kursus dan tingkat kepuasan pengguna 

lulusan (users). Data yang diperlukan dalam penelitian kuantitatif harus berupa angka 

agar dapat dianalisis secara statistik. Untuk mendapatkan data yang terukur, 

diperlukan instrumen penelitian yaitu angket yang dapat mengungkap variabel 

penelitian. Angket sebagai alat pengumpulan data dapat mengungkap fakta menurut 

pengalaman responden berdasarkan pertanyaan/pernyataan penelitian yang dapat 

dikuantifikasi untuk kepentingan analisis data kuantitatif (Sugiyono, 1999).  
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Sudjana dan Ibrahim (1988: 102) menegaskan bahwa, “Angket sebagai alat 

pengumpul data digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan 

pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan, dan keyakinan dari responden”. 

Angket merupakan alat pengumpul data yang berisi sejumlah pertanyaan tertulis yang 

diajukan kepada responden untuk mendapatkan atau memperoleh jawaban/ tanggapan 

sesuai dengan maksud pertanyaan dan petunjuk pengisian angket. 

Angket dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis menurut sifat jawaban yang 

diinginkan yaitu: (1) angket tertutup atau berstruktur terdiri atas pertanyaan atau 

pernyataan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan, tugas responden 

memilih jawaban yang paling sesuai dengan pendiriannya; (2) angket terbuka atau tak 

berstruktur, peneliti tidak menyertakan jawaban yang diharapkan, namun memberi 

kesempatan penuh kepada responden untuk memberi jawaban menurut pendapat dan 

pendiriannya; (3) kombinasi angket tertutup (berstruktur) dan angket terbuka (tak 

berstruktur) yaitu angket yang menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang telah 

disediakan jawabannya dilengkapi dengan alternatif terbuka yang memberikan 

kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban menurut pendapat dan 

pandangannya (Nasution, 1996; Ali, 1993: 69-70).  

Kelebihan angket tertutup adalah: (1) data yang diperoleh menggunakan 

angket tertutup mudah dianalisis secara statistik; (2) responden tinggal memilih 

alternatif jawaban yang tersedia sesuai dengan pendiriannya; (3) responden tidak 

perlu menulis atau mengekspresikan pikirannya dalam bentuk tulisan, dan (4) waktu 

untuk mengisi angket tertutup lebih singkat dibandingkan dengan angket terbuka. 
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Sedangkan kelemahan menggunakan angket tertutup ialah: (1) responden tidak diberi 

kesempatan memberikan jawaban yang tidak tercantum dalam angket, sehingga 

responden terpaksa memilih jawaban yang tidak sesuai dengan pendapatnya; (2) 

kemungkinan responden mengisi angket tidak serius dan sekedar memenuhi 

permintaan peneliti atau atasannya; (3) angket tertutup menunjukkan kesamaan 

jawaban, sedangkan angket terbuka jawaban responden dapat bervariasi, dan (4) 

kecerobohan dalam menjawab disebabkan oleh panjangnya angket.   

 
3. Metode Wawancara 

Metode wawancara merupakan proses komunikasi timbal balik antara peneliti 

dengan sasaran penelitian yang memiliki maksud tertentu. Wawancara digunakan 

sebagai metode penelitian karena memiliki daya adaptabilitas tinggi dalam proses 

pengumpulan data, yaitu peneliti dapat memanfaatkan respon subjek untuk 

memperdalam respon yang telah terungkap (Borg dan Gall, 1983; Krathwoll, 1993; 

Sedlack dan Stanley, 1992). Melalui wawancara, peneliti dapat: (1) berhubungan 

secara akrab dengan responden sehingga dapat diperoleh informasi dan data secara 

benar dan mendalam, dan (2) menguraikan pertanyaan atau menjelaskan maksud 

pertanyaan sejelas mungkin kepada responden, sehingga dapat terungkap data dan 

informasi tentang penyelenggaraan program kursus dengan pendekatan life skill 

secara tuntas. 

Wawancara digunakan untuk menggali data dan informasi tentang kursus 

yang dilaksanakan Sanggar Kegiatan Belajar selama ini dan juga menggali dan 

mengumpulkan data serta informasi tentang proses penerapa model. 

 
4. Focus Group Discussion (FGD) 



101 
 

 

Focus group discussion digunakan untuk mengumpulkan data berkenaan 

dengan validasi model konseptual dengan cara mendiskusikan draft awal prosedur 

mutu pengelolaan program kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar. Peserta focus group discussion adalah orang–orang yang memiliki 

kemampuan dan keahlian dalam bidang kursus, life skill dan manajemen mutu 

sehingga mampu memberikan sumbangan pemikiran. Penggunaan metode focus 

group discussion dalam penelitian asessment prosedur mutu ini kami anggap tepat 

sebagaimana di kemukakan oleh Witkin (1984): 

Pemecahan masalah melalui diskusi kelompok boleh digunakan dalam 
satu fase dari need assessment. Tentu saja, tingkatan dari suatu diskusi 
yang diselenggarakan dengan baik dapat dijadikan paradigma untuk 
need assessment, seleksi program dan evaluasi. Berpikir kreatif dapat 
dianjurkan melalui penggunaan brainstorming, berpikir lateral, dan 
metode lain yang merupakan bagian linier untuk memberi kebebasan 
berpikir untuk pendekatan yang inovatif. 
 
 FGD dilakukan dengan curah pendapat. Tiap peserta bebas menyampaikan 
ide-idenya tentang prosedur mutu dan indikator-indikator yang 
dikembangkan dengan memberikan pernyataan sangat penting, penting, 
cukup penting atau tidak penting dan terbuka untuk saran dan usul perbaikan 
atau penambahan indikator yang dirumuskan. Rumusan indikator hasil focus 
group discussion selanjutnya dikembangkan menjadi rancangan kuesioner 
(Questioner Design) untuk dimintakan pendapat kepada nara sumber dan 
praktisi yang terkait melalui proses Delphi. 

 
5. Teknik Delphi 

Menurut Norman Dalker (1962) Delphi Technique atau selanjutnya 
disebut Teknik Delphi adalah:   

suatu cara untuk mengorganisasikan ide di antara para expert untuk 
memperbaiki keadaan yang akan datang. Dengan teknik Delphi 
berbagai pendapat tentang suatu fenomena di antara orang-orang yang 
mempunyai kepentingan terkait, dapat dikumpulkan, dicari titik 
kesamaannya dan dirangkum sehingga merupakan suatu konsensus  
untuk menentukan suatu tujuan tertentu. 

  
Pendapat senada disampaikan oleh Helmer dalam Witkin (1984) yaitu the 

Delphi technique seeks to achieve consensus on goals, concerns, or potensial needs. 
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The method was developed at the Rand corporation as a means of organizing expert 

opinion and sharing their forcasts about the future. Teknik Delphi mencoba 

mencapai konsensus tentang tujuan, kepedulian dan kebutuhan-kebutuhan potensial. 

Delphi yang telah dikembangkan oleh Rand Corporation dimaksudkan untuk 

mengorganisasikan pendapat expert dan sharing mengenai peramalan mereka tentang 

masa depan.    

Penggunaan teknik Delphi dalam penelitian ini merupakan suatu cara 

sistematis untuk memperoleh kesepakatan pendapat (konsensus) mengenai rancangan 

kuesioner (rumusan kompetensi dan indikatornya) kepada praktisi  lewat saling tukar 

dan  mengembangkan pendapat atau ide. Mereka diminta pendapatnya dengan cara 

memberikan respon pernyataan sangat penting, penting, cukup penting atau tidak 

penting dan terbuka untuk saran dan perbaikan atau penambahan indikator yang 

dirumuskan. Proses Delphi dalam penelitian ini dilaksanakan sebanyak sekali 

putaran. The center for the study of the evaluation give guidelines on using a two-

round delphi in a “Postal Polling” technique to elicit preferences for educational 

goals at the level of the school, the district, or the state (Witkin, 1984) 

Hasil angket akan dianalisis dengan menghitung persentase jawaban 

responden terhadap pernyataan yang disajikan. Kriteria yang digunakan adalah 75% 

atau lebih responden menyatakan sangat penting dan penting pada suatu butir tertentu 

maka butir tersebut akan digunakan dalam perbaikan prosedur mutu pengelolaan 

kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar. 
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6.  Metode Dokumentasi 

Meskipun telah banyak data dan informasi yang diperoleh dengan berbagai 

metode, namun masih diperlukan adanya pengumpulan data melalui dokumen untuk 

mengetahui kesahihan dan keakuratan data sebagimana yang terungkap melalui 

penerapan tes dan wawancara.  

Dokumen yang ada pada Sanggar Kegiatan Belajar sebelum dijadikan sebagai 

data terlebih dahulu perlu diteliti mengenai: (1) tingkat keaslian data dalam dokumen; 

(2) tingkat kesesuaian isi dokumen dengan kenyataan; dan (3) tingkat kecocokan 

dokumen dalam menambah pemahaman fenomena yang menjadi fokus penelitian. 

 
F. Analisis Data 

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan dua 

cara, yaitu analisis deskripstif kualitatif dan statistik.  

1. Analisis Deskriptif  Kualitatif 

Analisis ini digunakan untuk menganalisis data dan informasi yang diperoleh 

dari studi pendahuluan. Penggunaan analisis deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk 

memperoleh gambaran tentang peran penyelenggara dan pendidik dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran kursus di Sanggar Kegiatan 

Belajar. Di samping itu analisis deskriptif kualitatif juga digunakan untuk 

memperoleh gambaran tentang kelemahan-kelemahan model yang divalidasi dan 

diujicobakan di lapangan, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar revisi 

model. 

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data kualitatif yaitu analisis 

deskripsi kasus. Yin (1983: 101) menyatakan bahwa deskripsi kasus merupakan 

teknik analisis yang berupaya mengembangkan kerangka kerja deskriptif untuk 

mengorganisir informasi dan data yang telah dikumpulkan. Dinyatakan pula bahwa 

keuntungan penggunaan teknik analisis ini adalah peneliti dapat: (1) mengidentifikasi 
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tipe-tipe peristiwa yang dapat dikuantifikasi, dan (2) menjelaskan faktor-faktor yang 

mempengaruhi keberhasilan ataupun kegagalan suatu program. Prosedur analisis data 

dalam teknik analisis ini adalah: (1)  mengorganisir data ke dalam kelompok masalah 

tertentu, penelitian ini mengelompokkan masalah itu menjadi empat kelompok, yaitu: 

perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan mutu pengelolaan; (2) mengedit 

data untuk memadatkan informasi, dan (3) mendeskripsikan informasi data secara 

kronologis. 

 
2. Analisis Statistik  

Analisis statistik digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas model yang 

diuji coba lapangan. Tingkat keefektivan model ditunjukkan melalui perbandingan 

rerata perolehan hasil belajar warga belajar, kemampuan pengelola kursus, dan 

tingkat kepuasan pelanggan. Analisis statistik dengan menggunakan komputer 

program SPSS 11.5. 

Teknik analisis yang digunakan ada empat macam yaitu:  

a. Analisis Deskriptif 

 Analisis deskriptif digunakan untuk mengetahui: (1)  tingkat kemampuan 

warga belajar warga belajar kaitannya dengan kompetensi yang meliputi  kecakapan 

personal, kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional; (2) 

tingkat kemampuan para pengelola kursus, yang meliputi tingkat pemahaman, 

kemampuan dalam merencanakan, kemampuan dalam melaksana-kan, dan 

kemampuan dalam mengendalikan; dan (3) tingkat kepuasan para pengguna lulusan.  
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b. T test (uji t)  

Uji t digunakan untuk mengetahui perbedaan nilai rata-rata (mean) antara pre-

test (sebelum treatment) dengan post-test (sesudah treatment).  Penggunaan uji t 

sampel berpasangan karena data yang diperoleh berasal dari proses pengukuran pada 

satu kelompok sampel yang dilakukan dua kali, yakni pre-test dan post-test. Melalui 

uji t ini akan dapat diketahui pengaruh pengelolaan program kursus berbasis life skill 

terhadap kemampuan warga belajar dalam menguasai kompetensi lulusan.  

c. Chi Kwadrat  

 Analisis Chi Kwadrat digunakan untuk mengetahui hubungan antar 

subvariabel dari variabel kemampuan para pengelola kursus. Analisis ini digunakan 

karena jumlah sampel penelitian sangat kecil, yakni tujuh orang, sehingga tidak 

memungkinkan untuk dianalisis dengan analisis statistika parame-trik, dimana 

analisis statistika parametrik mempersyaratkan data berdistribusi normal. Sementara 

itu Hadi (1978) menyatakan bahwa normalitas data akan diperoleh apabila paling 

sedikit sampel penelitian sebanyak 30 kasus atau orang.    

Variabel kemampuan para pengelola meliputi sub variabel tingkat 

pemahaman, kemampuan merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan 

program. Hal ini dilakukan terutama untuk mengetahui apakah semakin memahami 

juga semakin mampu untuk merencanakan, semakin mampu melaksanakan, dan 

semakin mampu untuk mengendalikan program. 
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d. Korelasi Product Moment 

Analisis korelasi product moment digunakan untuk mengetahui hubungan 

antar sub variabel kepuasaan pengguna lulusan. Variabel kepuasan pengguna lulusan 

terdiri atas sub variabel kepuasan atas kecakapan personal, sosial, akade-mik, dan 

vokasional yang ditampilkan lulusan di tempat kerja. Hal ini dilakukan terutama 

untuk mengetahui apakah semakin puas pengguna lulusan atas penampilan kecakapan 

personal lulusan juga semakin puas atas kecakapan sosial, akademik dan vokasional.  

Semua proses analisis data yang telah dikumpulkan dan ditabulasi dilakukan 

dengan menggunakan program paket statistika SPSS ver. 11.5, sehingga rumus atas 

ketiga teknik analisis tersebut tidak dicantumkan di dalam bagian ini. 

 
G. Prosedur Penelitian 

Berdasarkan pendapat dari beberapa pakar bidang penelitian R and D, tahapan 

dalam proses pengembangan produk disebut sebagai siklus yang terdiri atas kegiatan: 

(1) pengkajian temuan penelitian yang berkaitan dengan produk yang dikembangkan; 

(2) pengembangan produk berdasarkan temuan penelitian; (3) uji coba lapangan 

tempat produk itu akan digunakan, dan (4) revisi produk untuk mengoreksi 

kelemahan yang ditemukan di dalam tahapan uji coba lapangan.  

Di dalam proses penelitian dan pengembangan, siklus tersebut diulang-ulang 

sampai data uji lapangan menunjukkan bahwa produk yang dikembangkan telah 

memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.  
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Borg dan Gall (1983) menyatakan bahwa, prosedur penelitian dan 

pengembangan mencakup sepuluh tahapan, yaitu: (1) penelitian dan pengumpulan 

informasi; (2) perencanaan; (3) pengembangan bentuk produk awal; (4) uji coba 

lapangan pendahuluan; (5) revisi produk utama; (6) uji coba lapangan utama; (7) 

revisi produk operasional; (8) uji lapangan operasional; (9) revisi produk akhir, dan 

(10) diseminasi dan implementasi.  

Dari sepuluh tahapan proses penelitian dan pengembangan tersebut dalam 

penerapannya dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) penelitian dan pengumpulan 

informasi, yaitu meliputi pengkajian literatur, pengamatan lapangan, penggalian 

masalah, dan penyiapan laporan; (2) perencanaan, yaitu meliputi perumusan masalah, 

perumusan kebutuhan perbaikan (ide inovatif), perumusan tujuan program 

pendidikan; (3) pengembangan bentuk produk awal, yaitu meliputi penyusunan 

model perbaikan, prosedur/langkah pengelolaan, dan penetapan tolak ukur 

keberhasilan; (4) uji lapangan awal, yaitu meliputi uji lapangan berskala kecil dengan 

subjek penelitian yang sedikit dan melakukan analisis data hasil penelitian; (5) revisi 

produk utama, yaitu merevisi produk seperti yang disarankan oleh hasil uji coba 

lapangan awal; (6) uji lapangan utama, yaitu melaksanakan uji lapangan berskala agak 

luas dan dengan menggunakan subjek penelitian yang agak banyak, melakukan 

pengumpulan dan analisis data; (7) revisi produk operasional, yaitu merevisi produk 

seperti yang disarankan oleh hasil uji lapangan utama; (8) uji lapangan operasional, 

yaitu uji lapangan berskala luas dengan menggunakan subjek penelitian yang banyak, 

melaksanakan pengumpulan dan analisis data; (9) revisi produk akhir, yaitu merevisi 
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produk seperti yang disarankan oleh hasil uji lapangan operasional, dan (10) 

diseminasi dan implementasi, yaitu melaporkan produk melalui seminar profesional. 

Dengan menggunakan tahapan penelitian dan pengembangan sebagai -mana 

yang disarankan oleh  Borg dan Gall tersebut, maka kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan dalam penelitian ini mencakup: (1) studi eksplorasi; (2) review literatur; (3) 

pengembangan model; (4) evaluasi model; (5) ujicoba model, dan (6) analisis dan 

revisi produk akhir. 

 
1. Studi Eksploratif 

Penelitian eksploratif merupakan proses penggalian data dan informasi awal 

di lapangan untuk memperoleh informasi secara lengkap dan mendalam tentang profil 

pengelolaan program kursus keterampilan di Sanggar Kegiatan Belajar sehingga 

diperoleh gambaran mengenai pola-pola dan permasalahan yang dihadapi oleh 

Sanggar Kegiatan Belajar dalam melaksanakan program kursus keterampilan. Fokus 

penelitian diarahkan pada perencanaan program kursus keterampilan, pelaksanaan 

kursus keterampilan, dan evaluasi program pengelola -an kursus keterampilan.  

Penelitian eksploratif dilaksanakan di lima tempat, yaitu: Sanggar Kegiatan 

Belajar Demak Kabupaten Demak, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang, 

Sanggar Kegiatan Belajar Grobogan, Sanggar Kegiatan Belajar Sukoharjo, dan 

Sanggar Kegiatan Belajar Surakarta. Pemilihan kelima Sanggar Kegiatan Belajar  

tersebut didasarkan alasan: (1) kelima Sanggar Kegiatan Belajar  tersebut sudah lebih 

dari 10 tahun menyelenggarakan kursus keterampilan, khususnya kursus menjahit, 
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dan (2) setiap tahun lebih dari 100 warga belajar mengikuti kursus menjahit di masing-

masing Sanggar Kegiatan Belajar.   

Data yang diperoleh dari penelitian eksploratif dijaring dari sumber primer 

dan dari pengamatan langsung peneliti di lima Sanggar Kegiatan Belajar tersebut. 

Data studi kasus itu ditulis dengan rinci untuk menggambarkan rancangan dan 

implementasi program kursus secara utuh. Untuk menarik simpulan dari penelitian 

eksplorasi tersebut, data dianalisis dengan lima karakteristik proses pengelolaan 

program perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan mutu 

pengelolaan yang dijadikan sebagai kerangka karja. Hasil analisis ini kemudian 

digunakan sebagai panduan untuk mengidentifikasi dimensi dan pedoman dalam 

merancang program kursus berbasis life skill. 

 
2. Review Literatur 

Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh informasi teoritik tentang 

fokus penelitian. Kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut: 

a. Mengkaji dan menetapkan teori besaran (grand theory) sebagai sandaran dalam 

mengembangkan model pengelolaan program kursus keterampilan berbasis life 

skill. Teori yang dikaji meliputi: (1) broad base education; (2) manajemen mutu, 

dan (3) pengelolaan program life skill yang diselenggarakan selama ini. 

b. Mengkaji dan menetapkan teori-teori pendukung yang relevan dengan pengembangan 

model, yakni meliputi: belajar sepanjang hayat, teori-teori tentang pengelolaan 
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program pendidikan, teori tentang manajemen berbasis masyarakat, teori tentang 

pendidikan berbasis masyarakat, dan teori-teori lain yang relevan. 

c. Mengkaji hasil-hasil penelitian tentang pengelolaan program kursus dan life skill.  

3. Pengembangan Model  

a. Aspek-aspek Pengembangan 

Aspek-aspek yang dikembangkan dalam penelitian ini mencakup hal-hal 

sebagai berikut: 

Proses pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar dengan menerapkan prosedur mutu : 

1) Prosedur mutu perencanaan program, meliputi: (a) prosedur mutu pembentukan 

tim pengelola program kursus berbasis life skill di SKB; (b) prosedur mutu 

identifikasi kebutuhan belajar, dan  (c) prosedur penyusunan kurikulum dan 

bahan ajar.   

2) Prosedur mutu pengorganisasian program yang meliputi: (a) prosedur mutu 

rekrutmen calon sumber belajar dan calon warga belajar; (b) prosedur mutu 

pengadaan fasilitas belajar, dan (c) prosedur mutu koordinasi dan orientasi. 

3) Prosedur mutu pelaksanaan program kursus dengan pendekatan life skill, yang 

meliputi: (a) prosedur mutu pembelajaran; (b) prosedur mutu evaluasi hasil 

belajar/uji kompetensi, dan (c) prosedur mutu penempatan lulusan 

4) Prosedur mutu pengendalian dan perbaikan mutu penyelenggaraan program, 

meliputi: (a) prosedur mutu pendampingan lulusan, dan (b) perbaikan mutu 

pengelolaan.  
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b. Tahapan Pengembangan Model  

Pengembangan model pengelolaan program kursus dengan pendekatan life 

skill dilakukan dalam tiga tahap, yaitu:  (1) pengembangan model konseptual; (2) 

pengembangan model operasional, dan (3) pengembangan model akhir. 

1) Pengembangan Model Konseptual 

Langkah penyusunan model konseptual mencakup kegiatan penyusunan draft 

model dan validasi dengan pakar dan praktisi. 

a) Penyusunan Model Konseptual 

Model pengelolaan program kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar disusun berdasarkan hasil studi pendahuluan di lapangan. Masalah-

masalah yang dihadapi pelaksana di lapangan dijadikan dasar untuk menyusun model 

sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program di lapangan agar sesuai dengan tujuan 

yang diharapkan dan hasil yang diperoleh lebih bermutu. 

Penyusunan draft model pengelolaan kursus keterampilan berbasis life 

skill di Sanggar Kegiatan Belajar melibatkan pelaksana kursus di Sanggar Kegiatan 

Belajar agar draft model yang diharapkan sesuai dengan kebutuhan sebagai bagian 

dari upaya perbaikan pengelolaan. Langkah yang dilakukan dalam penyusunan draft 

model adalah sebagai berikut:  

(1) Melakukan analisis komparasi antara kerangka teoritik dengan data empirik 

tentang praktik program life skill. 

(2) Merumuskan kerangka teoritik dalam bentuk model sistem yang akan 

dikembangkan. 

(3) Menetapkan fokus kajian model pengelolaan kursus keterampilan dengan 

pendekatan life skill. 
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(4) Menyusun kerangka rancangan model konseptual prosedur pengelolaan program 

kursus dengan pendekatan life skill. 

b) Validasi dan Revisi Model  

Kegiatan yang dilakukan dalam validasi dan revisi model dengan melibatkan 

para pakar dan praktisi adalah sebagai berikut: 

(1) Melakukan Validasi Model Konseptual Kepada Para Praktisi, Pakar dan 

Akademisi Melalui Focus Group Discussion (FGD). 

Focus Group Discussion (FGD) dalam penelitian ini digunakan untuk 

mendiskusikan draft awal prosedur pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill 

di Sanggar Kegiatan Belajar. Peserta Focus Group Discussion adalah orang yang 

dipandang memiliki kemampuan dan keahlian dalam bidang yang akan diteliti 

sehingga mampu memberikan sumbangan pemikiran. Penggunaan metode Focus 

Group Discussion dalam penelitian ini kami anggap tepat sebagaimana di kemukakan 

oleh Witkin (1984): 

Pemecahan masalah melalui diskusi kelompok boleh digunakan dalam 
satu fase dari need assessment. Tentu saja, tingkatan dari suatu diskusi 
yang diselenggarakan dengan baik dapat dijadikan paradigma untuk 
need assessment, seleksi program dan evaluasi. Berpikir kreatif dapat 
dianjurkan melalui penggunaan brainstorming, berpikir lateral, dan 
metode lain yang merupakan bagian linier un-tuk memberi kebebasan 
berpikir untuk pendekatan yang inovatif. 
 

Peserta Focus Group Discussion adalah para praktisi dan expert 
di bidang pendidikan luar sekolah khususnya yang menguasai program 
kursus. Focus Group Discussion dilakukan dengan curah pendapat dimana 
tiap peserta bebas menyampaikan ide-idenya tentang dimensi pengelolaan 
kursus keterampilan berbasis life skill. Rumusan indikator prosedur hasil 
Focus Group Discussion selanjutnya dikembangkan menjadi rancangan 
kuesioner (Questioner Design) untuk dimintakan pendapat kepada nara 
sumber dan praktisi yang terkait melalui proses Delphi. 

Focus Group Discussion juga digunakan untuk membahas  hasil 
Delphi   terutama membahas indikator-indikator yang secara konseptual 
maupun judgement Focus Group Discussion tahap pertama adalah sangat 
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penting, namun tidak memenuhi kriteria/gugur pada putaran kedua, sehingga 
perlu didiskusikan kembali dengan melibatkan para praktisi, expert dan 
akademisi. 

 
(2) Melakukan Kajian Terbatas Mengenai Kelayakan Penerapan Model  Yang 

Akan Diimplementasikan Dengan Teknik Delphi. 

Menurut Dalker (1962) Delphi Technique atau selanjutnya disebut 
Teknik Delphi adalah:   

suatu cara untuk mengorganisasikan ide di antara para expert 
untuk memperbaiki keadaan yang akan datang. Dengan teknik 
delphi berbagai pendapat tentang suatu fenomena di antara orang-
orang yang mempunyai kepentingan terkait, dapat dikumpulkan, 
dicari titik kesamaannya dan dirangkum sehingga merupakan suatu 
konsensus untuk menentukan suatu tujuan tertentu. 

  
Pendapat senada disampaikan oleh Helmer dalam Witkin (1984) yaitu  The 

Delphi technique seeks to achieve consensus on goals, concerns, or potensial needs. 

The method was developed at the Rand corporation as a means of organizing expert 

opinion and sharing their forcasts about the future. Teknik Delphi mencoba 

mencapai konsensus tentang tujuan, kepedulian dan kebutuhan-kebutuhan potensial. 

Delphi yang telah dikembangkan oleh Rand corporation dimaksudkan untuk 

mengorganisasikan pendapat expert dan sharing mengenai peramalan mereka tentang 

masa depan.    

Penggunaan teknik Delphi dalam penelitian ini merupakan suatu cara 

sistematis untuk memperoleh kesepakatan pendapat (konsesus) mengenai rancangan 

prosedur pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar lewat saling tukar dan  mengembangkan pendapat atau ide. Mereka diminta 

pendapatnya dengan cara memberikan respon penting atau tidak penting dan terbuka 
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untuk saran dan perbaikan atau penambahan indikator yang dirumuskan. Proses 

Delphi dalam penelitian ini dilaksanakan sebanyak sekali putaran.   

 
(3) Melakukan Revisi Model Pengelolaan Program Kursus Keterampilan 

Berbasis Life Skill Agar Representatif untuk Diimplementasikan. 

Revisi model pengelolaan program kursus keterampilan berbasis life skill ini 

dilakukan dengan cara: (a) menelaah kembali setiap prosedur mutu sesuai rekomendasi 

(respon) diskusi kelompok terfokus dan delphi, (b) menyeleraskan setiap tahap dan 

langkah yang sesuai diagram alir, dan (c) melengkapi setiap prosedur dengan format 

instrumen-instrumen yang merupakan dokumen wajib setiap pelaksanaan tahap-tahap 

prosedur mutu. 

2) Pengembangan Model Operasional 

Pengembangan model operasional dilakukan dengan cara penyusunan 

model, uji coba di kelompok sasaran, evaluasi dan revisi model. 

 

a) Penyusunan Model 

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyusunan model operasional 

adalah sebagai berikut: 

(1) Mereview hasil analisis data dan revisi model yang telah dilakukan pada tahap 

validasi model konseptual. 

(2) Menyempurnakan model konseptual yang telah divalidasi agar layak untuk diuji 

cobakan. 

(3) Menyempurnakan instrumen penelitian. 

 
b) Uji Coba Model 



115 
 

 

Kegiatan yang dilakukan di dalam uji coba model meliputi beberapa kegiatan 

sebagai berikut: 

(1) Mengorganisasi kelompok perlakuan, yaitu pamong belajar, mitra kerja, dan 

sumber belajar kursus di Sanggar Kegiatan Belajar. 

(2) Melakukan orientasi model pengelolaan program kepada Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar, Staf Tata Usaha, dan Pamong Belajar  

(3) Mengimplementasikan model kepada Sanggar Kegiatan Belajar, Staf Tata Usaha 

dan Pamong Belajar 

(4) Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi model untuk mengetahui 

masalah/hambatan agar dapat membantu memecahkan masalah dan melakukan 

pencatatan produk dan keunggulan disetiap tahap pelaksanaan kegiatan. Proses 

evaluasi pelaksanaan menggunakan desain evaluasi program (input proses, 

product, outcome), sedangkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan hasil 

belajar dalam uji coba lapangan menggunakan disain one-group pretest-posttest 

(Borg dan Gall, 1983: 657; Sedlack dan Stanley; 1992: 243; Fraenkel dan 

Wallen: 1993: 246). Disain uji coba ini dilakukan dalam tiga tahap, yaitu: (1) 

pengukuran kemampuan warga belajar kursus melalui pretest; (2) penerapan 

model kepada warga belajar sebagai subjek penelitian; dan (3) pengukuran hasil 

belajar warga belajar kursus melalui posttest. Desain uji coba ini digambarkan 

sebagai berikut: 

 
 

 
Gambar 3.1. Disain Uji Coba Lapangan 

pretest ujicoba posttest 
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Disain uji coba lapangan digunakan untuk mengukur efek penerapan model 

prosedur pengelolaan program kursus berbasis life skill terhadap peningkatan 

kemampuan warga belajar kursus. Di samping itu diamati pula kemampuan 

pengelola kursus dan kepuasan pelanggan dalam memanfaatkan lulusan sebagai 

tenaga kerja di perusahaannya.   

c) Evaluasi dan Revisi 

Kegiatan yang dilakukan dalam evaluasi dan revisi model yang diujicobakan 

adalah sebagai berikut:  

(1)    Melakukan analisis data hasil   evaluasi    untuk mengetahui   kekuatan   dan 

kelemahan program pembelajaran yang diterapkan, tingkat keberhasilan dalam 

pengelolaan kursus 

(2)  Pada setiap akhir putaran uji coba dilanjutkan dengan refleksi untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan program. 

(3)  Revisi model dilakukan setelah diketahui kekuatan dan kelemahan model yang 

telah diuji cobakan. 

(4)  Revisi model dilakukan secara kolaboratif antara penyelenggara, sumber belajar 

dan stakeholder dengan bimbingan peneliti. 

Aspek-aspek yang menjadi fokus revisi mencakup rancangan prosedur 

mutu pengelolaan program, beserta dokumen hasil selama ujicoba di lapangan . 

3) Pengembangan Model Akhir 

Kegiatan yang dilakukan dalam pengembangan model akhir adalah sebagai 

berikut: 

a) Melakukan review hasil analisis data serta mengkaji kekuatan dan kelemahan 

rancangan model. 

b) Merumuskan model akhir proses pengelolaan program kursus berbasis life 

 skill di Sanggar Kegiatan Belajar. 
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c) Merumuskan panduan penggunaan model pengelolaan kursus keterampilan 

berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar. 

4) Diseminasi Model 

Kegiatan yang dilakukan dalam diseminasi model yang telah diujicobakan 

adalah sebagai berikut: 

a) Menyusun laporan penelitian dan pengembangan yang menggambarkan 

persiapan, pelaksanaan, analisis, temuan, dan rekomendasi yang didasarkan pada 

temuan penelitian. 

b) Melakukan sosialisasi temuan penelitian dan pengembangan serta pedoman 

penggunaan model. 

 

 

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian dan pengembangan model 

pengelolaan program kursus keterampilan berbasis life skill disajikan di dalam 

gambar berikut ini. 
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Gambar 3.2. Langkah-langkah Penelitian dan Pengembangan Model   

                      Pengelolaan Program Kursus Keterampilan Berbasis Life Skill 

BAB IV 

 PROSES DAN HASIL PENELITIAN   

 

 

Bab IV menyajikan proses dan hasil penelitian  tentang pengembangan model 

pengelolaan program kursus keterampilan berbasis life skill.  Bahasan utama dalam 

penelitian ini meliputi:  A. Gambaran pengelolaan kursus keterampilan berbasis life 

skill di Sanggar Kegiatan Belajar berisi tentang   paparan hasil studi pendahuluan 

pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di lima Sanggar Kegiatan Belajar,  

B. Pengembangan model pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill dengan 

menerapkan prosedur mutu di Sanggar Kegiatan Belajar berisi tentang:   (1). Draft 

model  prosedur mutu tahap perencanaan, prosedur mutu tahap pengorganisasian, 

prosedur mutu tahap pembelajaran, dan prosedur mutu perbaikan mutu pengelolaan. 

(2). Validasi model konseptual, berisi proses pembahasan draft model konseptual 

berdasarkan hasil pembahasan dan evaluasi dengan teknik kelompok diskusi terfokus 

(Focus Group Discussion) dan Tehnik Delphi (Delphi Technique), dan (3). Validasi 

Operasional berisi tentang pelaksanaan ujicoba model di Sanggar Kegiatan Belajar 
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Kabupaten Semarang, evaluasi dan revisi model.  C.  Efektifitas penerapan model 

pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill dengan menerapkan prosedur mutu 

di Sanggar Kegiatan Belajar. Efektifitas ini ditinjau dari tingkat kemampuan life skill 

warga belajar, kemampuan tim pelaksana dan kepuasan pengguna lulusan. 

 

A. Gambaran Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar. 

 
Studi pendahuluan dilaksanakan untuk memperoleh gambaran tentang pengelolaan kursus keterampilan di Sanggar 

Kegiatan Belajar. Melalui studi pendahuluan ini akan diperoleh informasi tentang kekuatan dan kelemahan Sanggar Kegiatan 
Belajar  dalam menyelenggarakan kursus yang pada gilirannya dapat digunakan sebagai dasar perumusan model pengelolaan 
kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar yang efektif. 

Penelitian pendahuluan dilaksanakan di lima Sanggar Kegiatan Belajar  kasus yang menyelenggarakan jenis kursus 
menjahit. Kelima Sanggar Kegiatan Belajar  dimaksud yaitu; (1) Sanggar Kegiatan Belajar Demak; (2) Sanggar Kegiatan Belajar 
Surakarta; (3) Sanggar Kegiatan Belajar Sukoharjo, (4) Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang dan (5) Sanggar 
Kegiatan Belajar  Grobogan. Kelima Sanggar Kegiatan Belajar tersebut dipilih dengan pertimbangan selama ini sudah 
menyelenggarakan kursus menjahit, namun belum mampu menunjukkan derajat kualitas tertentu dalam mengelola program 
(BPPLSP Regional III Jateng, 2004: 31-32).   Penelitian pendahuluan difokuskan pada proses pengelolaan kursus menjahit, 
bukan proses pembelajaran kursus menjahit, oleh karena itu pengambilan sample kursus menjahit hanya sebagai pola 
perbandingan proses pengelolaan kursus antar Sanggar Kegiatan Belajar  agar dapat dirumuskan berbagai kelemahan dan 
keunggulan proses pengelolaan ditinjau dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program 
kursus. 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui beberapa kelemahan dalam 

penyelenggaraan program, sehingga dapat dicarikan alternatif pemecahannya melalui 

sebuah model yang memiliki persyaratan kelayakan (appropriatness), kebaharuan 

(innovativeness), kecocokan (compatibleness), dan kebermanfaatan (usefulness) bagi 

Sanggar Kegiatan Belajar  dalam menyelenggarakan program kursus. Sementara itu 

dalam waktu yang sama, program kursus yang menjadi kasus dalam penelitian ini 

difokuskan pada pengelolaan kursus menjahit, karena kursus ini paling banyak 

diminati masyarakat, dan telah berkembang lama di Sanggar Kegiatan Belajar. 

 
1. Gambaran Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life skill di  Sanggar 

Kegiatan Belajar  Demak. 
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Gambaran pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Demak ini  memaparkan gambaran umum tentang; (a). 

Gambaran umum kondisi Kabupaten Demak, dan kondisi Sanggar Kegiatan Belajar 

ditinjau dari fasilitas dan ketenagaannya, dan (b) pengelolaan kursus keterampilan 

berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar dengan sampel pengelolaan kursus 

menjahuit, ditinjau dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi,  pembinaan dan perbaikan mutu. 

 
a.  Gambaran Umum 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Demak berdiri pada tahun 1989 dan 

merupakan salah satu Sanggar Kegiatan Belajar  yang berada di Wilayah Pantai 

Utara. Kabupaten Demak berpenduduk 1.025.314 jiwa dan memiliki posisi geografis 

yang cukup menguntungkan bagi masyarakatnya dalam mencari mata pencaharian. 

Wilayah barat berbatasan dengan Kota Semarang, dan sebagian penduduk bekerja di 

sektor industri, terutama di Lingkungan Industri Kecil (LIK) Semarang. Sebelah 

timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus, dan sebagian penduduk bekerja di sektor 

industri rokok, dan bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Jepara yang terkenal 

dengan industri kerajinan mebeleir. Walaupun demikian, ada kecenderungan bahwa 

kondisi ekonomi sebagian masyarakat di sekitar Sanggar Kegiatan Belajar Demak 

tergolong miskin. Mereka yang termasuk dalam golongan ini umumnya bermata 

pencaharian sebagai nelayan, pertanian, dan buruh kasar di berbagai perusahaan.   
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Dilihat dari kondisi kehidupan sehari-hari masyarakat Demak memiliki budaya 

kerja yang tidak mengenal lelah, ulet dan tertib dalam bekerja dan mengelola 

pendapatan. Hal ini dapat dilihat dari kondisi keseharian warga Demak yang lebih 

dari 3.200 tenaga kerja pria dan wanita yang rela mengayuh bersepeda “onthel” 

kurang lebih  20 kilometer dari Demak ke Semarang pulang pergi sebagai buruh di 

berbagai pabrik dan tenaga kasar lainnya. Sedangkan sebagian penduduk di pesisir 

utara bekerja sebagai nelayan dan bekerja sebagai buruh pabrik mebeleir di Jepara 

dan penduduk bagian timur lebih dari 2.550 orang penduduk bekerja sebagai buruh 

pabrik rokok di Kudus. Ditinjau dari segi pendapatan tidak memadai karena mereka 

tidak lebih dari Rp 400.000 hingga Rp 550.000 perbulan, namun keuletan dan kerja 

keras dari anggota keluarganya maka tidak mengherankan di desa-desa sudah mampu 

membangun desa secara swadaya. Dari kondisi geografis yang sangat 

menguntungkan tersebut, angka pengangguran di Kabupaten Demak relatif rendah, 

yakni 2.326 orang (Kantor Disnaker Demak 2005).  

Memperhatikan pendapatan penduduk yang masih rendah dan upaya untuk 

meningkatkan keterampilan agar penghasilnnya meningkat, maka pada tahun 1990 

Sanggar Kegiatan Belajar  berupaya melibatkan diri dalam mengikis kemiskinan 

dengan cara menyelenggarakan berbagai jenis kursus yang dipandang memiliki nilai 

manfaat praktis, yakni lulusan dapat langsung berwirausaha atau memperoleh 

pekerjaan tertentu, terutama di sektor perusahaan. Dari keempat jenis kursus yang 

diselenggarakan, jenis kursus yang paling diminati oleh masyarakat adalah menjahit, 

disusul kemudian komputer, rias pengantin, dan yang paling sedikit peminatnya yaitu 
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kursus bordir. Rendahnya minat masyarakat mengikuti kursus bordir disebabkan 

karena faktor tidak adanya warga masyarakat yang melakukan usaha bordir secara 

besar-besaran. Mereka yang telah mengikuti kursus bordir cenderung mencari 

pekerjaan di Kabupaten Kudus, karena Kabupaten ini banyak memiliki perusahaan 

bordir yang sebagian besar dalam bentuk usaha rumah tangga. 

Tabel 4.1. Jenis-jenis Kursus yang Diselenggarakan di Sanggar Kegiatan 
Belajar  Demak 

 
 

No 
 

Jenis Kursus 
Alumni sejak 

2001 
Warga Belajar th 

2006 
f f% f F% 

1 Menjahit 254 51,11 42 46,67 
2 Tata rias pengantin 23 13,33 12 14,63 
3 Bordir 89 17,97 11 12,22 
4 Komputer 131 26,36 25 27,78 

      Sumber: Data Dokumen Sanggar Kegiatan Belajar  Demak   

Tabel 4.1. memberikan informasi bahwa jenis kursus yang diminati oleh 

masyarakat adalah menjahit dengan alumni sebanyak 51,11% dan warga belajar yang 

masih mengikuti kursus sebanyak 46,67%. Jenis kursus komputer menduduki 

peringkat kedua setelah kursus menjahit dengan alumni sebanyak 26,36%, dan warga 

belajar yang masih mengikuti kursus sebanyak 27,78%. Sementara itu jumlah 

peminat untuk kursus rias pengantin dan bordir tergolong lebih sedikit dibandingkan 

dengan kedua jenis kursus tersebut. Persentase alumni kursus bordir sebanyak 

17,97% dengan warga belajar yang masih mengikuti kursus sebanyak 12,22%, 

sedangkan alumni kursus tata rias pengantin yaitu sebanyak 13,33% dengan warga 

belajar yang masih mengikuti kursus sebanyak 14,63%. Dengan demikian dapat 
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dinyatakan bahwa jenis kursus yang paling banyak peminatnya yaitu kursus manjahit, 

dan yang paling sedikit yaitu bordir. 

Ditinjau dari kondisi ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar  Demak 

tergolong kurang mencukup dan  dari segi kualifikasi cukup bagus, hal ini dapat 

dilihat dari data berikut: 

Tabel 4.2. Data Ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar Demak   
 

No Jabatan Jumlah Kualifikasi Ket 
kualifikasi Standar Yg 

ada 
% standar S2 S1 Dip-

SMU 
1 Kepala 1 1 100 S1 - 1 - Sesuai 
2 Pamong 

Belajar 
20 6 30 S1 1 - - Bagus 

- 4 - Sesuai 
- - 1 Kurang 

3 Staf Tata 
Usaha 

5 4 80 SMU - 4 - bagus 

 Jumlah 26 11 42,3  - 1 9 1 Belum 
standar 

Sumber: Data Ketenagaan Sanggar Kegiatan Belajar Demak   

Secara umum ditinjau dari jumlah ketenagaan (kuantitas) di Sanggar 

Kegiatan Belajar Demak belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal Pendidikan Luar Sekolah tahun 1997, yakni minimal 26 orang ketenagaan di 

setiap Sanggar Kegiatan Belajar  yang terdiri dari Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 

berkualifikasi S1, Pamong Belajar minimal 20 orang berkualifikasi S1 dan staf Tata 

Usaha minimal 5 orang berkualifikasi SMU atau sederajad. Sanggar Kegiatan Belajar  

Demak saat ini memiliki 11 orang atau baru mencapai 42,3 %. Apabila ditinjau dari 

kualifikasi pendidikan tergolong bagus yakni tenaga yang ada hampir minimal 

sarjana (10 orang= 90,9 % dari 11 tenaga yang ada) dan 1 orang Pamong Belajar 

yang belum mencapai standar kualifikasi pendidik. 
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b. Pengelolaan Kursus Menjahit Berbasis Life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar  Demak 

 
Gambaran pengelolaan kursus menjahit berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar ini mencakup: 1) proses perencanaan, 2) proses pengorganisasian, 

3) proses pelaksanaan pembelajaran kursus, 4) proses penilaian dan  pembinaan 

lulusan, 5)  proses perbaikan mutu  

 
1) Proses Perencanaan Kursus 

Perencanaan program kursus menjahit dimulai dari aspirasi sebagian besar 

warga masyarakat sekitar Sanggar Kegiatan Belajar  untuk belajar menjahit. Minat 

masyarakat tersebut kemudian memperoleh positif dari pimpinan Sanggar Kegiatan 

Belajar. Langkah pertama yang diambil yaitu membentuk tim pengelola kursus yang 

terdiri atas Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  sebagai penanggung jawab program, 

sedangkan ketua pelaksana hingga urusan administrasi dilakukan oleh Pamong 

Belajar (tenaga teknis edukatif di Sanggar Kegiatan Belajar) dan Staf Administrasi.  

Dalam proses pembuatan perencanaan tersebut, tim pengelola kursus 

membuat kebijakan dalam menyelenggarakan program. Ada empat kebijakan yang 

dibuat, yaitu: (1) kurikulum kursus menggunakan kurikulum yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Pendidikan Masyarakat; (2) sumber belajar berasal dari Pamong Belajar 

yang sudah memiliki sertifikat nasional di bidang menjahit; (3) buku-buku 

pembelajaran menggunakan buku keluaran dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, 
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dan (4) sarana dan prasarana menggunakan aset Sanggar Kegiatan Belajar. Dari 

keempat komponen yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kursus, Sanggar 

Kegiatan Belajar baru memiliki dua komponen yang dibutuhkan, yaitu sumber belajar 

dan ruang kelas. Sementara itu untuk tiga komponen lain belum dimiliki, yakni 

sarana penunjang pembelajaran, kurikulum, dan buku pelajaran. Untuk memenuhi 

ketiga komponen tersebut, Sanggar Kegiatan Belajar mengajukan usulan kegiatan 

kepada Direktorat Pendidikan Masyarakat, yaitu: (1) perangkat mesin jahit; (2) 

kurikulum, dan (3) buku-buku pelajaran. Ketiga kebutuhan ini disetujui oleh 

Direktorat Pendidikan Masyarakat dan direalisasikan pada awal tahun 1990. 

Tabel 4.3 mengindikasikan bahwa selama lima tahun terakhir Sanggar 

Kegiatan Belajar Demak tidak menambah persediaan sarana penunjang pembelajaran 

kursus menjahit. Oleh karena itu dapat diprediksikan bahwa proses pembelajaran 

kursus menjahit tidak akan dapat sesuai kondisi pasar karena peralatannya sudah 

ketinggalan jaman. 

 

 

Tabel 4.3. Sarana dan Prasarana Kursus Menjahit di Sanggar Kegiatan Belajar 
Demak 

 
 

No 
 

Jenis Barang 
Pengadaan 

Tahun 
 

Jumlah 
1 Ruang belajar dan praktik 1992 1 
2 Mesin jahit biasa 1995 10 
3 Mesin obras 3 benang 1997 2 
4 Mesin obras besar 2000 1 
5 Mesin over deck 1995 1 
6 Mesin potong kain 2000 1 
7 Meja belajar dan praktik 1994 2 
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8 Papan tulis 1995 1 
9 Almari pajangan 1991 2 

Sumber: Dokumen Sanggar Kegiatan Belajar  Demak  . 

Secara umum untuk menyelenggarakan kursus menjahit dengan data 

sarana dan prasarana tersebut sudah cukup memadai untuk melayani warga belajar 10 

hingga 20 orang setiap angkatan, namun belum sesuai dengan teknologi di dunia 

kerja (alatnya ketinggalan jaman), karena sebagian besar keluaran sebelum tahun 

2000, sedangkan perusahaan garment dan penjahit sudah menggunakan hihg speed 

tahun 2000 an. 

 

2) Proses Pengorganisasian Kursus 

Penetapan pengelola dan pendidik kursus menjahit tidak didasarkan pada 

kemampuan, melainkan lebih pada kebersediaan Pamong Belajar. Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar  sebagai pemegang kepemimpinan lembaga di samping menjadi 

penanggung jawab program kursus menjahit, juga menjadi penanggung jawab 

berbagai jenis kursus lainnya. Sementara itu Pamong Belajar yang dipandang 

memiliki keterampilan menjahit, meskipun tidak memiliki sertifikat menjahit, 

langsung diberi tugas menjadi pendidik.  

Pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak disertai 

dengan surat tugas atau surat kedinasan lainnya, dan tidak diberikan pembagian tugas 

(job discription) yang harus dijalankan. Surat Tugas ini sangat penting bagi Pamong 

Belajar Sanggar Kegiatan Belajar karena merupakan salah satu dokumen kerja untuk 

mengajukan penilaian angka kredit kenaikan jabatan fungsional. Mereka tidak hanya 
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menyelenggarakan pembelajaran, melainkan juga melakukan sosialisasi tentang 

program kursus menjahit kepada warga masyarakat, membuat dan menyebarkan 

brosur-brosur tentang penyelenggaraan kursus menjahit, dan melaksanakan kegiatan 

administrasi dengan dibantu oleh tenaga administrasi Sanggar Kegiatan Belajar .  

Warga belajar yang mengikuti kursus diwajibkan mengikuti kursus tingkat dasar, 

kecuali mereka yang telah lulus program kursus tingkat dasar atau telah memiliki 

sertifikat kursus tingkat dasar, langsung dapat mengikuti program kursus tingkat 

terampil. Demikian pula untuk tingkat mahir, warga belajar harus telah memiliki 

sertifikat kursus menjahit tingkat terampil. 

 

3) Proses Pelaksanaan Kursus 

Kursus menjahit mulai diselengarakan pada pertengahan tahun 1990 setelah 

Sanggar Kegiatan Belajar memiliki sarana dan prasarana yang dibutuhkan. 

Rekrutmen calon warga belajar dilakukan dengan cara menerapkan model ”jaring 

laba-laba”. Sanggar Kegiatan Belajar bersikap pasif, yakni menunggu kehadiran 

warga masyarakat mendaftarkan diri sebagai calon warga belajar. Warga masyarakat 

yang mendaftarkan diri secara otomatis diterima sebagai warga belajar tanpa melalui 

seleksi atau evaluasi kemampuan awal. Setiap tahun rata-rata warga belajar yang 

mengikuti kursus dengan pola rekrutmen ini adalah antara 20 hingga 60  orang. 

Mereka yang diterima sebagai calon warga belajar diberi pengarahan dan diwajibkan 

membayar biaya pendaftaran dan biaya kursus tingkat dasar sebesar Rp 150.000,-, 

tingkat terampil sebesar Rp 250.000,-, dan tingkat mahir sebesar  Rp. 500.000,-. 
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Warga belajar wajib membayar biaya kursus sebelum dimulai program pembelajaran. 

Walaupun demikian, warga belajar yang tidak mampu membayar secara tunai, 

mereka diperbolehkan membayar dengan angsuran sebanyak tiga kali angsuran. 

Proses pembelajaran dirancang dalam tingkatan paket belajar, yaitu: paket 

belajar tingkat dasar, terampil, dan mahir. Ketiga paket belajar memiliki durasi 

waktu, kurikulum, dan sistem pembelajaran secara berbeda.  Setiap paket program 

diselenggarkan selama 4 bulan, dengan alokasi waktu pembelajaran tatap muka 2 kali 

dalam satu minggu, dan setiap pertemuan tatap muka berlangsung selama 3 jam, 

dengan jam efektif selama 45 menit setiap satu jam pembelajaran.  

Pembelajaran diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran teori sebanyak 

10%, dan 90% lainnya pembelajaran praktik. Materi pembelajaran yang diajarkan 

lebih terfokus pada keterampilan teknis menjahit. Materi pembelajaran lain yang 

bersifat menunjang kemampuan berwirausaha dan bekerja di sektor industri, seperti 

kemampuan kepribadian, perundang-undangan, kewirausahaan dan keterampilan 

sosial tidak diajarkan atau tidak diprogramkan. 

Pembelajaran diselenggarakan di dalam satu ruang, yakni ruang teori 

sekaligus ruang praktik. Dengan demikian tidak terdapat pemisahan ruang teori dan 

praktik. Jumlah warga belajar dalam satu kelas tidak lebih dari 20 orang. Hal ini 

dimaksudkan untuk mengefektifkan proses pembelajaran.  

Berkenaan dengan perkembangan mode pakaian dan tuntutan perusahaan 

garment atau konveksi, sejak tahun 1997 Sanggar Kegiatan Belajar  menyediakan 

sarana mesin jahit yang lebih canggih, seperti mesin obras, mesin jahit high speed, 
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dan mesin potong kain dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar masyarakat 

tentang kemampuan menjahit berkecepatan tinggi. Penyediaan sarana seperti ini juga 

dimaksudkan untuk memberikan keterampilan kepada warga belajar yang memiliki 

minat untuk bekerja di perusahaan garment atau konveksi, mengingat perusahaan 

seperti ini sudah tidak lagi menggunakan mesin jahit berkecepatan rendah. Namun 

mesin dimaksud hanya dua sehingga masih sulit memenuhi kebutuhan belajar secara 

optimal. 

 

4) Proses Penilaian dan Pembinaan Kursus 

Penilaian hasil belajar dilakukan dalam dua kali selama mengikuti 

pembelajaran, yaitu ujian lokal dan ujian nasional. Ujian lokal diselenggarakan oleh 

Sanggar Kegiatan Belajar dan bagi warga belajar yang lulus kemudian diberikan 

STTPL (Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan) yang diterbitkan oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar, sedangkan ujian nasional diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan 

Propinsi dan bagi warga yang lulus mendapatkan Sertifikat Ujian Nasional. Ujian 

lokal dan nasional diarahkan kepada penguasan materi keterampilan vokasional 

(vocational skill) yang meliputi teori dan praktek. Sementara itu untuk materi 

penunjang tidak disertakan dalam ujian. Rata-rata mereka yang lulus ujian lokal 

antara 90-100 %, sedangkan yang lulus ujian nasional bekisar kurang dari 50%. 

Pembinaan yang dilakukan pimpinan Sanggar Kegiatan Belajar  kepada tutor 

adalah dengan menerapkan pendekatan kesejawatan. Pimpinan sebelum melakukan 

pembinaan terlebih dahulu mengkaji data tingkat kelulusan, dengan cara menelaah 
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hasil kelulusan sebagai tolok ukur keberhasilan. Jumlah warga belajar yang lulus 

dipandang sebagai indikator keberhasilan penyelenggaraan kursus. Melalui 

pengkajian data tersebut, kemudian pimpinan memberikan pengarahan, terutama 

dalam penerapan metode pembelajaran, agar tingkat kelulusan warga belajar semakin 

meningkat. 

 

5) Proses Perbaikan Mutu Pengelolaan Kursus 

Perbaikan mutu dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan warga 

belajar dalam menguasai materi pembelajaran yang disajikan, dan kualitas lulusan 

dalam melaksanakan pekerjaan di perusahaan atau berusaha mandiri. Perbaikan mutu 

lulusan dilaksanakan oleh tutor selama dalam proses pembelajaran. Perbaikan mutu 

yang dilakukan oleh tutor yaitu: (1) memberikan pembelajaran tambahan bagi yang 

tidak lulus ujian lokal maupun nasional secara gratis; (2) memberikan keterampilan 

penunjang. Kemudian perbaikan mutu yang diberikan oleh pimpinan Sanggar 

Kegiatan Belajar  yaitu memberikan informasi kepada warga belajar tentang peluang 

kerja. Pimpinan Sanggar Kegiatan Belajar  juga memberikan motivasi kepada warga 

belajar agar belajar sungguh-sungguh dan memanfaatkan pengetahuan dan 

keterampilan yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran agar mampu hidup 

mandiri. 

 
2. Gambaran Pengelolaan  Kursus Keterampilan Berbasis Life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar  Surakarta. 
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Gambaran pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Surakarta ini  memaparkan gambaran umum tentang; 

(1). Gambaran umum kondisi Kabupaten Surakarta, dan kondisi Sanggar Kegiatan 

Belajar ditinjau dari fasilitas dan ketenagaannya, dan (2) pengelolaan kursus 

keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar dengan sampel 

pengelolaan kursus menjahuit, ditinjau dari proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi,  pembinaan dan perbaikan mutu. 

 

a. Gambaran Umum  

Sanggar Kegiatan Belajar Surakarta berdiri pada tahun 1988, berlokasi di Jl. 

Serayu VII Nomor 2 Semanggi Surakarta. Lokasi Sanggar Kegiatan Belajar  ini 

tergolong sangat strategis karena berada di tengah-tengah kota, sehingga memiliki 

daya tarik yang kuat bagi warga masyarakat dalam mengikuti berbagai kursus 

keterampilan yang diselenggarakan. Di samping itu lokasi Sanggar Kegiatan Belajar  

Surakarta mudah dijangkau oleh berbagai jenis transportasi, berdekatan dengan 

pemukiman penduduk, dan berdekatan dengan berbagai pusat usaha konveksi dan 

batik. 

Kota Surakarta berpenduduk 510.711 jiwa, dan sebagai kota terbesar nomor 

dua di daerah Jawa Tengah setelah Kota Semarang. Kota ini banyak memiliki pesona 

wisata, budaya dan industri. Beberapa sektor industri yang ter-kenal dan menjadi 

mata pencaharian penduduk yaitu antara lain: industri kecil bidang kerajinan, 

pariwisata dan konveksi. Surakarta yang lebih dikenal dengan Kota Solo banyak 
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memiliki perusahaan garment atau konveksi mulai dari perusahaan berskala kecil 

sampai dengan perusahaan yang berskala besar. Be-berapa nama perusahaan garment 

yang berskala besar antara lain: PT Sritex, PT Danarhadi, PT Krisna, PT Damatek, 

dan PT Keris.  

Masyarakat kota solo memiliki ciri khusus yang mencerminkan budaya 

luhur yakni berpenampilan halus dan lemah gemulai, oleh sebab itu produksi batik 

dan konveksi menjadi produksi andalan yang mendukung budaya Solo. Kota Solo ini 

juga disebut kota yang tidak pernah tidur karena disemua sudut kota Solo penuh 

dengan aktifitas usaha dari sektor boga, garment, seni dan budaya sangat padat. 

Menurut catatan dari Dinas Tenaga Kerja setempat tahun 2005, beberapa unit-unit 

usaha/ekonomi tersebut tersebut mampu menyerap tenaga kerja tidak kurang dari 

30.000 orang dan paling banyak saat itu adalah industri garment. 

Tabel 4.4. Jenis-Jenis Kursus yang Diselenggarakan Sanggar Kegiatan Belajar  
Surakarta 

 
 

No 
 

Jenis Kursus 
Alumni sejak 

2001 
Warga Belajar 

 th 2006 
F f% f f% 

1 Menjahit 277 79,93 40 65,57 
2 Tata rias pengantin 57 20,07 21 34,43 

Sumber: Data Dokumen Sanggar Kegiatan Belajar  Surakarta   

Besarnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan garment atau 

konveksi di Kota Surakarta itu telah ditangkap oleh Sanggar Kegiatan Belajar  

sehingga pada tahun 1990 menyelenggarakan kursus menjahit. Jenis kursus yang 

diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar Surakarata di samping kursus 

menjahit adalah kursus rias pengantin. Di dalam tabel 4.4 tersebut mengindikasikan 
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bahwa jenis kursus menjahit benar-benar menjadi kebutuhan warga masyarakat 

Surakarta. Warga belajar yang masih mengikuti kursus menjahit, 40 orang atau  

65,57% sedangkan alumni kursus menjahit  sebanyak 79,93%, sedangkan untuk 

kursus rias pengantin diikuti oleh sebanyak 21 orang atau 34,43% warga belajar 

dengan alumni sebanyak 57 atau 20,07% dari semua total alumni. 

Sesuai dengan perkembangan industri sektor pertekstilan, terutama garment 

dan konveksi, kebutuhan akan tenaga terampil di bidang menjahit juga semakin 

meningkat setiap tahun dibutuhkan tidak kurang 500 orang di semua perusahaan 

garment. Oleh karena itu tidak mengherankan apabila kursus menjahit yang 

diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar lebih banyak diminati warga 

masyarakat dibandingkan dengan jenis kursus rias pengantin. Dalam waktu satu 

tahun terakhir, jumlah warga belajar yang mengikuti kursus menjahit adalah antara 20 

sampai dengan 60 orang, sementara itu untuk jenis kursus rias pengantin berkisar 

kurang lebih 20  orang.  

Ditinjau dari kondisi ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar  Surakarta 

tergolong kurang mencukupi namun dari segi kualifikasi cukup bagus, hal ini dapat 

dilihat dari data berikut: 

Tabel 4.5. Data Ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar  Surakarta. 

No Jabatan Jumlah Kualifikasi Ket 
kualifikasi Standar Yg 

ada 
% standa

r 
S2 S1 Dip-

SMU 
1 Kepala 1 1 100 S1 - 1 - Sesuai 
2 Pamong 

Belajar 
20 13 65 S1 - - - - 

- 11 - Sesuai 
- - 2 Kurang 

3 Staf Tata 5 5 100 SMU - 4 - bagus 
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Usaha   1 standar 
 Jumlah 26 19 73 - - 16 3 Belum 

standar 
Sumber: Data Ketenagaan Sanggar Kegiatan Belajar Surakarta   

Secara umum ditinjau dari jumlah ketenagaan (kuantitatif) di Sanggar 

Kegiatan Belajar  Surakarta belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat 

Jenderal  PLS tahun 1997, yakni minimal 26 orang ketenagaan di setiap Sanggar 

Kegiatan Belajar yang terdiri dari Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  berkualifikasi 

S1, Pamong Belajar minimal 20 orang berkualifikasi S1 dan staf Tata Usaha minimal 

5 orang berkualifikasi SMU atau sederajad. Sanggar Kegiatan Belajar Surakarta saat 

ini baru memiliki 19 pegawai atau baru mencapai 73% artinya untuk mencapai 

standar jumlah harus menambah 7 orang Pamong Belajar. Apabila ditinjau dari 

kualifikasi pendidikan tergolong bagus yakni memiliki tenaga sarjana 15 orang atau 

78,9 % dari 19 tenaga yang ada dan 2 orang   Pamong Belajar belum mencapai 

standar kualifikasi pendidikan S1. 

  

b. Proses Pengelolaan Kursus Menjahit di Sanggar Kegiatan Belajar  

Surakarta 

 
Gambaran pengelolaan kursus menjahit berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar ini mencakup: 1) proses perencanaan, 2) proses pengorganisasian, 

3) proses pelaksanaan pembelajaran kursus, 4) proses penilaian dan  pembinaan 

lulusan, 5)  proses perbaikan mutu  

 

1) Proses Perencanaan Kursus 
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Kursus keterampilan menjahit di Sanggar Kegiatan Belajar Surakarta 

dimulai sejak tahun 1990. Penyelenggaraan kursus didasarkan atas kebutuhan tenaga 

kerja di berbagai perusahaan garment atau konveksi yang tersebar di Kota Surakarta.  

Proses pembuatan perencanaan penyelenggaraan kursus keterampilan 

menjahit dilakukan dengan berbagai kegiatan berikut: (1) menetapkan panitia 

penyelenggara kursus yang terdiri atas Pamong Belajar dan Staf Administrasi; (2) 

merekrut sumber belajar dari luar Sanggar Kegiatan Belajar  (bermitra dengan Ikatan 

Penjahit Busana Indonesia Surakarta); (3) mengunakan kurikulum kursus yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat; (4) mengunakan modul/bahan 

belajar yang dikeluarkan oleh IPBI (Ikatan Penjahit Busaha Indonesia); (5) 

menggunakan prasarana penunjang pembelajaran, yakni menggunakan salah satu 

ruang belajar di Sanggar Kegiatan Belajar, dan  (6) menyiapkan sarana penunjang 

pembelajaran. Mengingat sarana penunjang kursus yang berupa mesin jahit belum 

dimiliki, maka Sanggar Kegiatan Belajar  melakukan kerjasama dengan Sekolah 

Menengah Kejuruan terdekat untuk menggunakan sarana mesin jahit yang dimiliki. 

Kemudian pada akhir tahun 1990 Sanggar Kegiatan Belajar  menyediakan mesin jahit 

dengan cara membeli mesin jahit bekas, sehingga warga belajar dapat melaksanakan 

pembelajaran praktikum di Sanggar Kegiatan Belajar.  

Tabel 4.6. Sarana dan Prasarana Penunjang Kursus Menjahit di Sanggar 
Kegiatan Belajar  Surakarta 

 
No Jenis Barang Pengadaan 

Tahun 
Jumlah 

1 Gedung ukuran 7 x 7 meter 1990 1 
2 Mesin jahit biasa 1990 10 
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2000 9 
3 Mesin obras 3 benang dan 4 benang 1996 4 
7 Meja belajar dan praktek 1993 6 
8 Papan tulis 1992 1 

Sumber: Dokumen Sanggar Kegiatan Belajar  Surakarta  
 

Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran kursus menjahit yang dimiliki 

oleh Sanggar Kegiatan Belajar  dapat dilihat di dalam tabel 4.6. Sesuai data fasilitas 

yang dimiliki Sanggar Kegiatan Belajar  tersebut di atas sudah cukup untuk melayani 

kursus 10-20 orang setiap angkatan Di dalam tabel 4.6 memberikan informasi juga 

bahwa selama lima tahun terakhir, Sanggar Kegiatan Belajar belum mampu 

menyediakan sarana penunjang pembelajaran kursus menjahit secara mencukupi dan 

sesuai dengan perkembangan mutakhir di bidang jahit-menjahit. Sejak beberapa 

tahun yang lalu perusahaan konveksi ataupun garment telah banyak meninggalkan 

penggunaan mesin jahit biasa, dan berganti dengan mesin jahit berkecepatan tinggi 

(high speed). Oleh karena itu lulusan kursus menjahit di Sanggar Kegiatan Belajar  

kurang terserap di perusahaan konveksi atau garment, dan mereka lebih banyak 

membuka usaha sendiri. 

 

2) Proses Pengorganisasian Kursus 

Penetapan pengelola dan pendidik kursus menjahit tidak didasarkan pada 

kemampuan, melainkan lebih pada kebersediaan Pamong Belajar. Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar  sebagai pemegang kepemimpinan lembaga di samping menjadi 

penanggung jawab program kursus menjahit, juga menjadi penanggung jawab 

berbagai jenis kursus lainnya. Sementara itu Pamong Belajar yang dipandang 
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memiliki keterampilan menjahit, meskipun tidak memiliki sertifikat menjahit, 

langsung diberi tugas menjadi membantu pendidik dalam menyelenggarakan 

pembelajaran.  

Pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak disertai 

dengan surat tugas atau surat kedinasan lainnya, dan tidak diberikan pembagian tugas 

(job discription) yang harus dijalankan. Mereka tidak hanya menyelenggarakan 

pembelajaran, melainkan juga melakukan sosialisasi tentang program kursus menjahit 

kepada warga masyarakat, membuat dan menyebarkan brosur-brosur tentang 

penyelenggaraan kursus menjahit, dan melaksanakan kegiatan administrasi dengan 

dibantu oleh tenaga administrasi Sanggar Kegiatan Belajar .  

Penyelenggaraan administrasi kursus menjahit dilaksanakan oleh seorang 

staf administrasi. Tugas staf administrasi ini tidak hanya menyelenggarakan 

administrasi kursus menjahit, melainkan juga administrasi kursus lainnya. Dengan 

demikian tugas staf administrasi mencakup semua kegiatan administrasi yang 

diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar . 

Warga belajar yang mengikuti kursus diwajibkan mengikuti kursus tingkat 

dasar, kecuali mereka yang telah lulus program kursus tingkat dasar atau telah 

memiliki sertifikat kursus tingkat dasar, langsung dapat mengikuti program kursus 

tingkat terampil. Demikian pula untuk tingkat mahir, warga belajar harus telah 

memiliki sertifikat kursus menjahit tingkat terampil. 

 

3) Proses Pelaksanaan Kursus 
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Rekrutmen calon warga belajar pada kursus keterampilan menjahit 

dilakukan dengan cara sebagai berikut: (a) sosialisasi program dengan cara 

menyebarkan brosur atau leaflet ke berbagai tempat, instansi terkait, dan kelurahan; 

(b) identifikasi kebutuhan belajar yang berkaitan dengan berbagai jenis program yang 

diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar, dan (b) membuka pendaftaran, warga 

masyarakat yang berminat mengikuti kursus langsung mendaftarkan diri di Sanggar 

Kegiatan Belajar. Dapat ditambahkan bahwa proses sosialisasi program tersebut 

dilaksanakan setiap saat, dan identifikasi kebutuhan belajar dilakukan apabila 

Sanggar Kegiatan Belajar ingin menyelenggarakan program. Rekrutmen warga 

belajar seperti itu ternyata setiap tahun, berarti tiga angkatan, mampu menjaring 

warga belajar antara 20-40 orang.  

Proses penerimaan warga belajar tidak dilakukan seleksi kemampuan 

menjahit terlebih dahulu. Semua warga masyarakat yang mendaftarkan diri secara 

otomatis langsung diterima sebagai warga belajar. Walaupun demikian, warga 

masyarakat yang berminat mengikuti kursus menjahit, mereka diwajibkan memenuhi 

beberapa persyaratan. Syarat yang harus dipenuhi oleh calon warga belajar yaitu 

menyampaikan: (1) photo copy ijazah terakhir; (2) photo diri ukuran 3 x 4 sebanyak 3 

lembar; (3) photo copy akte kelahiran/kenal lahir dan kartu tanda penduduk.. 

Persyaratan lainnya yaitu: (1) calon warga belajar harus berusia antara 15 – 44 Tahun, 

dan (2) warga belajar diutamakan  bagi mereka yang masih menganggur. 

Warga belajar yang mengikuti kursus menjahit tingkat dasar diwajibkan 

membayar biaya kursus sebanyak Rp 150.000,-. Kemudian mereka yang mengikuti 
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kursus menjahit tingkat terampil diwajibkan membayar biaya kursus sebanyak Rp 

250.000,-, dan yang mengikuti kursus tingkat mahir diwajibkan membayar biaya 

kursus sebanyak Rp 400.000,-. Biaya kursus tersebut dibayarkan oleh warga belajar 

ketika pertama kali mengikuti pembelajaran. Walaupun demikian, warga belajar yang 

tidak mampu membayar secara tunai, mereka diperbolehkan membayar dengan 

angsuran sebanyak tiga kali angsuran. 

Jumlah warga belajar yang mengikuti pembelajaran dalam satu kelas 

dibatasi secara ketat. Jumlah maksimum warga belajar yang mengikuti pembelajaran 

dalam satu kelas sebanyak 20 orang. Pertimbangan yang diambil yaitu untuk 

mengefektifkan proses pembelajaran.  

Program kursus menjahit dilaksanakan dalam bentuk paket belajar, yaitu 

paket belajar tingkat dasar, terampil, dan mahir. Setiap paket program 

diselenggarakan selama 4 bulan, dengan alokasi waktu pembelajaran tatap muka 2 

kali dalam satu minggu, dan setiap pertemuan tatap muka berlangsung selama 3 jam, 

dengan jam efektif selama 45 menit setiap satu jam pembelajaran.  

Pembelajaran diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran teori sebanyak 

10%, dan 90% lainnya pembelajaran praktik. Materi pembelajaran yang diajarkan 

lebih terfokus pada keterampilan teknis menjahit. Materi pembelajaran lain yang 

bersifat menunjang kemampuan berwirausaha dan bekerja di sektor industri, seperti 

kemampuan kepribadian, perundang-undangan, kewirausahaan dan keterampilan 

sosial tidak diajarkan atau tidak diprogramkan. 
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Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan orientasi dengan topik proses 

belajar, pembagian kelompok kelas dan tanggung jawab warga belajar. Proses 

pembelajaran selanjutnya berupa penyajian teori menjahit dan mengubah model, 

latihan menjahit, kemudian dilanjutkan dengan praktik mengidentifikasi kerusakan 

dan perbaikan mesin. Proses evaluasi pembelajaran tidak dilaksanakan dalam bentuk 

evaluasi harian atau mingguan, melainkan ketika warga belajar melaksanakan praktik 

pembuatan pakaian tertentu. Hasil evaluasi pembelajaran praktik ini dijadikan sebagai 

dasar untuk kegiatan refleksi warga belajar. 

 
4) Proses Penilaian dan Pembinaan Kursus 

Penilaian dilakukan dengan beberapa cara, yaitu penilaian proses dan produk. 

Penilaian proses dilakukan dengan cara warga belajar melaksanakan praktik menjahit 

pakaian, sedangkan penilaian produk dilakukan dengan cara mengamati hasil 

praktikum warga belajar. Kemudian untuk penilaian kelulusan warga belajar, Sanggar 

Kegiatan Belajar  menyelenggarakan ujian lokal dan ujian nasional. Ujian lokal 

dilakukan diselenggarakan setiap 3 hingga 4 bulan sekali di akhir program, 

sedangkan ujian nasional, yakni untuk memperoleh sertifikat nasional, 

diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi. 

Pembinaan dilakukan dengan cara melihat komponen administrasi 

pelaksanaan dan hasil akhir kursus. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  memiliki 

anggapan bahwa banyaknya jumlah warga belajar yang lulus ujian nasional 

merupakan tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan program. Oleh karena itu setiap 
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akhir program, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  melakukan pengkajian hasil ujian, 

dan berdasarkan pengkajian itu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  memberikan 

pembinaan untuk meningkatkan kemampuan profesional pendidik. 

 

5) Proses Perbaikan Mutu Kursus 

Sanggar Kegiatan Belajar  dalam memperbaiki mutu penyelenggaraan 

kursus telah melakukan berbagai macam kegiatan. Beberapa kegiatan yang dilakukan 

yaitu antara lain: (1) bermitra dengan IPBI (Ikatan Penjahit Busana Indonesia) untuk 

meningkatkan kemampuan profesional pendidik; (2) memberikan layanan kursus 

tambahan kepada warga belajar pada waktu akan menghadapi ujian lokal dan 

nasional, dan (3) memberikan layanan keterampilan penunjang kepada warga belajar, 

misalnya membuat tempat kue, baki lamaran dari bahan kain, dan keterampilan lain 

yang relevan. Melalui layanan tambahan ini diharapkan warga belajar tidak hanya 

mampu menjahit pakaian saja, melainkan juga mampu membuat berbagai macam 

produk yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

 

3. Gambaran Pengelolaan  Kursus Menjahit Berbasis Life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar  Kabupaten Semarang . 

 
Gambaran pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang ini  memaparkan gambaran umum tentang; 

(a). Gambaran umum kondisi Kabupaten Semarang, dan kondisi Sanggar Kegiatan 

Belajar ditinjau dari fasilitas dan ketenagaannya, dan (b) pengelolaan kursus 
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keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar dengan sampel 

pengelolaan kursus menjahuit, ditinjau dari proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi,  pembinaan dan perbaikan mutu. 

 

a. Gambaran Umum 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang berdiri berdasarkan SK 

Mendikbud Nomor 039/0/1998 tanggal 23 Pebruari 1998. Seiring dengan 

pelaksanaan Otonomi Daerah, pada Tahun 2001 Sanggar Kegiatan Belajar  

Kabupaten Semarang menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas 

Pendidikan Kabupaten Semarang. Keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar ini diperkuat 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten 

Semarang.  

Keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang dilatarbelakangi 

oleh empat faktor utama, yaitu: (1) jumlah penduduk Kabupaten Semarang meningkat 

cukup tajam sejak Tahun 1990, rata-rata setiap tahun pertumbuhan penduduk 

mencapai 5,69%, sehingga pada tahun 2005 jumlah penduduk mencapai 833, 214 

jiwa; (2) tingkat pengangguran cukup tinggi, rata-rata setiap tahun jumlah pencari 

kerja mencapai 10.222 orang; (3) angka buta huruf usia 10-44 tahun sejak tahun 1990 

sampai tahun 2000 mencapai 30.126 jiwa, dan (4) angka drop out SD cukup tinggi, 

yakni antara 5-7% setiap tahun. Melalui lembaga Sanggar Kegiatan Belajar, 

pemerintah Kabupaten Semarang mengharapkan angka buta aksara dan 



143 
 

 

pengangguran semakin menurun, mampu mengatasi angka drop out dan melayani 

program pendidikan luar sekolah. Selama sepuluh tahun terakhir Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Semarang sudah dapat menunjukkan kinerja cukup baik dalam 

mengelola program pendidikan luar sekolah dengan menyelenggarakan berbagai 

program yang mengarah pada pemberdayaan masyarakat. 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang menempati bangunan Sekolah 

Dasar Susukan II yang sudah tidak dipergunakan lagi karena telah digabung dengan 

Sekolah Dasar Susukan I pada tahun 1998. Oleh karena itu fasilitas gedung yang 

dimiliki oleh Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang sangat terbatas. Luas 

lahan yang dimiliki 1.800 meter persegi dengan status hak pakai dari Desa Susukan 

dan bangunan seluas 898 meter persegi. Bangunan gedung yang dimiliki diantaranya: 

(1) gedung kantor seluas 72 meter persegi; (2) ruang kelas untuk program kesetaraan 

seluas 126 meter persegi; (3) ruang kelompok bermain 72 meter persegi; (4) ruang 

kursus keterampilan seluas 126 meter persegi; (5) ruang pertemuan seluas  98

 meter persegi; (6) ruang komputer seluas 72 meter persegi; (7) ruang Pamong 

Belajar seluas 49 meter persegi, dan (8) perpustakaan seluas 15 meter persegi. 

Kemampuan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang dalam memberdayakan 

masyarakat sekitar Kecamatan Susukan tergolong berhasil dan mampu memperoleh 

berbagai penghargaan. Beberapa program yang diselenggarakan oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut: (1) Kelompok 

Bermain; (2)Kejar Paket A setara SD; (3) Kejar Paket B setara SLTP; (4) Kejar Paket 

C setara SMU; (5) Kursus Menjahit;  (6) Kursus Komputer; (7) Kursus Bahasa 
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Inggris; (8) Program Pemberantasan Buta Aksara; (9) Kelompok Berlatih Olahraga 

catur, sepak bola, bola volley dan tenis meja; (10) Pembinaan Pramuka; (11) 

Kelompok Pemuda Produktif, dan (12) Diklat Pemuda Mandiri. Khusus mengenai 

jumlah alumni dan warga belajar program kursus dapat dibaca di dalam tabel berikut. 

Tabel 4.7. Jenis-jenis Kursus yang Diselenggarakan Sanggar Kegiatan Belajar  
Kabupaten Semarang 

 
No Jenis Kursus Alumni sejak th 

2001 
Warga Belajar tahun 

2006 
f f% f F% 

1 Menjahit 415 50,30 80 41,03 
2 Bahasa Inggris 210 25,45 35 17,95 
3 Komputer 200 24,24 40 20,51 

Sumber: Dokumen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang   

Tabel 4.7. menunjukkan bahwa program kursus yang paling banyak diminati 

oleh warga masyarakat yaitu kursus menjahit dengan alumni sebanyak 415 orang atau 

50,30% dan warga belajar yang masih aktif mengikuti kegiatan pada tahun 2006 

sebanyak 80 orang atau 41,03%, jenis kursus lainnya yang pada mulanya banyak 

diminati yaitu kursus Bahasa Inggris dengan alumni sebanyak 210 orang atau 25,45% 

dan warga belajar yang masih aktif mengikuti program pembelajaran pada tahun 2006 

sebanyak 35 orang atau 17,95%, disusul kemudian kursus komputer dengan alumni 

sebanyak 200 orang atau 24,24% dan warga belajar yang masih aktif mengikuti 

program pembelajaran yaitu sebanyak 40 orang atau  20,51%.   

Ditinjau dari kondisi ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Semarang tergolong kurang mencukupi namun  dari segi kualifikasi cukup bagus, hal 

ini dapat dilihat dari data berikut: 
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Tabel 4.8  Data Ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang . 
 

No Jabatan Jumlah Kualifikasi Ket  
Kualifikasi Standar Yg 

ada 
% standar S2 S1 Dip-

SMU 
1 Kepala 1 1 100 S1 1 - - bagus 

2 Pamong 
Belajar 

20 13 65 S1 2 - - bagus 

- 11 - Sesuai 

- - -   

3 Staf Tata 
Usaha 

5 5 100 SMU - 3 - bagus 

  2 sesuai 

 Jumlah 26 19 73 - 3 14 2 Belum standar 

Sumber: Data Ketenagaan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang    

Secara umum jumlah ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Semarang  belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal PLS 

tahun 1997, yakni minimal 26 orang ketenagaan di setiap Sanggar Kegiatan Belajar  

yang terdiri dari Kepala  Sanggar  berkualifikasi pendidikan S1, Pamong Belajar 

minimal 20 orang berkualifikasi pendidikan S1 dan staf Tata Usaha minimal 5 orang 

berkualifikasi pendidikan SMU atau sederajad. Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Semarang saat ini memiliki 19 orang atau baru mencapai 73 %. Apabila ditinjau dari 

kualifikasi pendidikan tergolong cukup bagus yakni memiliki tenaga sarjana (14 

orang atau  73,68 % dari 19 tenaga yang ada)  bahkan Kepala  Sanggar Kabupaten 

Semarang dan 2 orang Pamong Belajar sudah S2 (3 orang atau 15,78 %) 

 

b. Proses Pengelolaan Kursus Menjahit di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Semarang. 

 

Gambaran pengelolaan kursus menjahit berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar ini mencakup: 1) proses perencanaan, 2) proses pengorganisasian, 
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3) proses pelaksanaan pembelajaran kursus, 4) proses penilaian dan  pembinaan 

lulusan, 5)  proses perbaikan mutu . 

1) Proses Perencanaan Kursus 

Penyelenggaraan kursus menjahit di Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten 

Semarang dilandasi oleh minat masyarakat di sekitar Sanggar Kegiatan Belajar 

terhadap kegiatan jahit-menjahit agar dapat bekerja di perusahaan garment atau 

konveksi. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar  dalam 

membuka kursus menjahit yaitu: (1) melakukan identifikasi kebutuhan belajar 

masyarakat sekitar Sanggar Kegiatan Belajar  dengan cara sosialisasi dan sekaligus 

penyebaran instrumen kebutuhan belajar; (2) melakukan analisis kelayakan Sanggar 

Kegiatan Belajar  dalam menyelenggarakan kursus menjahit, dan (3) melakukan 

pendekatan ke perusahaan konveksi untuk memperoleh informasi tentang kebutuhan 

tenaga kerja. Hasil dari ketiga kegiatan itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk 

merencanakan program kursus menjahit yang diyakini relevan dengan kebutuhan 

masyarakat. Dalam merencanakan program, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  

membentuk tim pengelola kursus menjahit yang terdiri atas Pamong Belajar dan 

tenaga administrasi. Di samping itu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  menetapkan 

kurikulum yang digunakan untuk kursus, yakni kurikulum yang dikeluarkan oleh 

Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah; 

mengusahakan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, dan menetapkan 

sumber belajar yang berasal dari Pamong Belajar yang memiliki keterampilan 

menjahit. 
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Tabel 4.9.   Sarana dan Prasarana Penunjang Kursus Menjahit di Sanggar 
Kegiatan Belajar  Kabupaten Semarang 

 
 

No 
 

Jenis Barang 
Pengadaan 

Tahun 
 

Jumlah 
1 Ruang kelas 1998 2 
2 Mesin jahit high speed 2002 8 
3 Mesin jahit biasa 1996 20 
4 Meja potong 2000 2 
5 Pres kancing 2000 4 
6 Wolsum 2000 5 
7 Mesin obras 2000 8 
8 Mesin bordir 2000 5 
9 Papan tulis 1998 2 

 Sumber: Data Dokumen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang     
  

 
Sarana dan prasarana penunjang pembelajaran yang dimiliki oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar  cukup bervariasi. Tabel 4.9. mengindikasikan bahwa Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang berusaha keras dalam mengembangkan kursus 

menjahit. Sejak kursus menjahit berdiri, Sanggar Kegiatan Belajar berupaya 

menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan perkembangan mode pakaian yang 

menggunakan berbagai macam sarana mesin jahit. Demikian pula jumlah mesin jahit 

disesuaikan dengan jumlah warga belajar yang mengikuti kursus dalam satu kelas, 

dengan harapan satu warga belajar dapat menggunakan satu mesin jahit. 

 

2) Proses Pengorganisasian Kursus 

Pembentukan pengelola kursus menjahit didasarkan pada kemampuan dan 

kebersediaan Pamong Belajar sebagai calon tutor dengan persyaratan memiliki 

keterampilan menjahit.  
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Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagai pemegang kepemimpinan lembaga 

di samping menjadi penanggung jawab program kursus menjahit, juga menjadi 

penanggung jawab berbagai jenis kursus lainnya. Sementara itu Pamong Belajar yang 

dipandang memiliki keterampilan menjahit, meskipun tidak memiliki sertifikat 

menjahit, langsung diberi tugas menjadi membantu pendidik dalam 

menyelenggarakan pembelajaran.  

Pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak disertai 

dengan surat tugas atau surat kedinasan lainnya, dan tidak diberikan pertelaan tugas 

(job discription) yang harus dijalankan. Mereka diberi tugas menyelenggarakan 

pembelajaran, namun tidak diwajibkan membuat perencanaan pembelajaran. Di 

samping itu bersama-sama dengan staf administrasi, mereka juga diwajibkan 

melaksanakan kegiatan administrasi kursus. 

Untuk menyelenggarakan administrasi kursus, Sanggar Kegiatan Belajar 

memberi tugas seorang staf administrasi dengan dibantu oleh Pamong Belajar. Tugas 

staf administrasi ini tidak hanya menyelenggarakan administrasi kursus menjahit, 

melainkan juga administrasi kursus lainnya. Pendeknya, tugas staf administrasi 

mencakup semua kegiatan administrasi yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan 

Belajar. 

Warga belajar yang mengikuti kursus dibagi ke dalam kursus tingkat dasar, 

kecuali mereka yang telah lulus program kursus tingkat dasar atau telah memiliki 

sertifikat kursus tingkat dasar, langsung dapat mengikuti program kursus tingkat 
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terampil. Demikian pula untuk tingkat mahir, warga belajar harus telah memiliki 

sertifikat kursus menjahit tingkat terampil. 

 
3) Proses Pelaksanaan Kursus 

Pelaksanaan program kursus diawali dengan proses sosialisasi kepada warga 

masyarakat. Sosialisasi program kursus dilaksanakan dengan menyebarkan brosur 

atau leaflet bekerja sama dengan pemerintahan desa.  

Proses rekrutmen warga belajar dilaksanakan tanpa melalui proses seleksi 

kemampuan. Sebaliknya, seleksi dilakukan berdasarkan pada persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh calon warga belajar. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: 

(1) pendidikan minimal lulus SMP/Sederajat atau Program Keswetaraan Paket B; (2) 

menyerahkan photo diri ukuran 3x4  sebanyak 2 lembar, dan (3) membayar uang 

pendaftaran  sebesar  Rp 15.000,-, dan biaya kursus          Rp 25.000,-. Dana yang 

berasal dari warga belajar dipergunakan untuk insentif sumber belajar, perawatan 

fasilitas, bahan-bahan kursus, ujian dan sertifikat. 

Program kursus menjahit dilaksanakan dalam bentuk paket belajar, yaitu 

paket belajar tingkat dasar, terampil, dan mahir. Setiap paket program diselenggarkan 

selama 75 sampai dengan 100 jam, atau 4 bulan, dengan alokasi waktu pembelajaran 

tatap muka 3 kali dalam satu minggu, dan setiap pertemuan tatap muka berlangsung 

selama 2 jam, dengan jam efektif selama 45 menit setiap satu jam pembelajaran.  

Pembelajaran diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran teori sebanyak 

10%, dan 90% lainnya pembelajaran praktik. Materi pembelajaran yang diajarkan 
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lebih terfokus pada keterampilan teknis menjahit. Sementara itu materi pembelajaran 

lain yang bersifat menunjang kemampuan berwirausaha dan bekerja di sektor 

industri, seperti kemampuan kepribadian, perundang-undangan, kewirausahaan dan 

keterampilan sosial tidak diajarkan. 

Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan orientasi dengan topik proses 

belajar, pembagian kelompok kelas dan tanggung jawab warga belajar. Proses 

pembelajaran selanjutnya berupa penyajian teori menjahit dan mengubah model, 

latihan menjahit, kemudian dilanjutkan dengan praktik mengidentifikasi kerusakan 

dan perbaikan mesin.  

Proses evaluasi pembelajaran tidak dilaksanakan dalam bentuk evaluasi 

harian atau mingguan, melainkan ketika warga belajar melaksanakan praktik 

pembuatan pakaian tertentu. Hasil evaluasi pembelajaran praktik ini dijadikan sebagai 

dasar untuk kegiatan refleksi, sehingga warga belajar mengetahui kesalahannya 

sendiri dan mencari alternatif perbaikan. 

 

4) Proses Penilaian dan Pembinaan Kursus 

Dalam setiap proses pembelajaran tatap muka, pendidik menyelenggarakan 

penilaian hasil belajar. Kemampuan-kemampuan yang menjadi objek penilaian yaitu: 

kerajinan dalam praktek pembuatan baju, keterampilan mengoperasikan mesin dan 

kemampuan merawat mesin. 

Dalam menentukan kelulusan warga belajar setelah mengikuti satu paket 

program kursus, Sanggar Kegiatan Belajar  menyelenggarakan ujian lokal dan ujian 
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nasional. Ujian lokal dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar  sendiri. Penilaian 

ini dilakukan setelah warga belajar menyelesaikan program belajar yang telah 

dipaketkan. Warga belajar yang lulus ujian diberikan STTPL (Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Latihan) yang diterbitkan oleh Sanggar Kegiatan Belajar. Ujian 

nasional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi. Warga belajar yang lulus 

ujian diberikan ijazah nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan 

Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. 

Pembinaan warga belajar tidak hanya dilakukan oleh pendidik saja, 

melainkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar. Dalam hal ini Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar memberikan motivasi kepada warga belajar agar selalu bersemangat 

dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran yang telah direncanakan oleh pendidik, 

tidak merasa cemas dalam menghadapi ujian lokal dan nasional, dan mengetahui 

peluang kerja setelah menyelesaikan program paket kursus. 

 

5) Proses Perbaikan Mutu Kursus 

Upaya peningkatan mutu program pembelajaran kursus menjahit dilakukan 

melalui berbagai cara. Pertama, menyediakan sarana pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh warga belajar dalam mengikuti program pembelajaran. Kedua, pendidik 

melakukan diskusi mingguan untuk menganalisis kelemahan dan kekuatan program 

pembelajaran yang telah diselenggarakan dan sekaligus memperbaiki kelemahan 

untuk diterapkan pada program pembelajaran pada minggu berikutnya. Ketiga, 
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melakukan kerjasama dengan Dinas, Instansi, dan Pemda dalam memberikan layanan 

purna kursus.  

Upaya lain yang dilakukan yaitu memberikan layanan kursus tambahan 

kepada warga belajar pada waktu akan menghadapi ujian lokal dan nasional, dan 

memberikan layanan keterampilan penunjang kepada warga belajar, misalnya 

membuat tempat kue, baki lamaran dari bahan kain, dan keterampilan lain yang 

relevan. Melalui layanan tambahan ini diharapkan warga belajar tidak hanya mampu 

menjahit pakaian saja, melainkan juga mampu membuat berbagai macam produk 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. Demikian pula untuk meningkatkan relevansi 

kursus dengan dunia kerja, Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang 

mengadakan kerjasama dengan perusahaan garment atau konveksi yaitu Sanibro Java, 

Ungaran Sari Garment, dan CV lembah Hijau. 

 

4. Gambaran Pengelolaan Kursus Menjahit Berbasis Life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar  Sukoharjo. 

Gambaran pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Sukoharjo ini  memaparkan gambaran umum tentang; 

(a). Gambaran umum kondisi Kabupaten Sukoharjo, dan kondisi Sanggar Kegiatan 

Belajar ditinjau dari fasilitas dan ketenagaannya, dan (b) pengelolaan kursus 

keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar dengan sampel 

pengelolaan kursus menjahit, ditinjau dari proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi,  pembinaan dan perbaikan mutu. 
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a. Gambaran Umum  

Sanggar Kegiatan Belajar  Sukoharjo berdiri pada tahun 1998 dan menempati 

bangunan gedung Sekolah Pendidikan Guru yang sudah tidak dipergunakan lagi. 

Latar belakang berdirinya Sanggar Kegiatan Belajar  diantaranya dipengaruhi oleh 

tingginya masyarakat penyandang buta aksara, kemiskinan dan pengangguran di 

wilayan Kabupaten Sukoharjo.  

Menurut catatan Badan Pusat Statistik tahun 2005, Kabupaten Sukoharjo 

berpenduduk 768.752 jiwa; angka pengangguran tergolong tinggi, yakni 18.709 jiwa. 

Lokasi Kabupaten ini bersebelahan dengan Kota Surakarta, dan banyak berdiri 

perusahaan garment atau konveksi, sehingga mendorong Sanggar Kegiatan Belajar 

untuk menyelenggarakan kursus menjahit dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga 

kerja di perusahaan tersebut. Di samping kursus menjahit, Sanggar Kegiatan Belajar  

juga menyelenggarakan jenis kursus keterampilan lainnya. Beberapa jenis kursus lain 

yang diselenggarakan dapat dibaca di dalam tabel 4.10. 

Tabel 4.10.  Jenis-jenis Kursus yang Diselenggarakan Sanggar Kegiatan Belajar  
Sukoharjo 

 
No Jenis Kursus Alumni th 2001 Warga Belajar th 

2006 
F f% F f% 

1 Menjahit 216 67,29 35 44,87 
2 Tata Kecantikan Rambut 11 3,43 22 28,21 
3 Kursus Bordir 10 3,12 4 5,13 
4 Komputer 72 22,43 17 21,79 
5 Elektronika 12 3,74 0 0 

Sumber: Dokumen Sanggar Kegiatan Belajar Sukoharjo   
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Tabel 4.10. menunjukkan bahwa kursus menjahit paling banyak diminati oleh 

warga masyarakat Sukoharjo. Dari lima jenis kursus yang diselenggarakan, sebanyak 

35 orang atau 44,87% merupakan warga belajar yang masih mengikuti kursus 

menjahit, pada tahun 2006 dan sebanyak 216 orang atau 67,29% merupakan alumni 

kursus menjahit sejak tahun 2001 hingga 2006. Sebelum tahun 2005, jenis kursus 

komputer lebih banyak diminati oleh warga masyarakat dibandingkan dengan kursus 

tata rambut, dimana alumninya mencapai 72 orang atau 22,43%. Sejak tahun 2006, 

warga belajar yang mengikuti kursus tata kecantikan rambut lebih banyak 22 orang 

atau 28,21% dibandingkan dengan kursus komputer yang hanya diikuti 17 orang pada 

tahun 2006 atau 21,79%. Sementara itu untuk kursus bordir peminatnya paling 

sedikit, dengan alumni sebanyak 10 orang atau 3,12%, dan warga belajar yang masih 

mengikuti kursus sebanyak 4 orang atau 5,13%. Hal ini menunjukkan bahwa kursus 

menjahit di Sanggar Kegiatan Belajar Sukoharjo masih banyak peminat. 

Pada saat penelitian ini berlangsung pada tahun 2006, jenis kursus yang masih 

bertahan adalah kursus menjahit, tata kecantikan rambut dan komputer, sedangkan 

kursus bordir ditutup karena tidak ada peminatnya. Khusus untuk kursus komputer, 

pada akhir tahun 2005, warga belajar yang mengikuti kursus jumlahnya meningkat 

karena sebagian besar warga belajar yang mengikutinya berasal dari desa sekitar 

Sanggar Kegiatan Belajar, dan mereka memperoleh bantuan biaya dari desa setempat. 

Sementara itu warga masyarakat yang mengikuti jenis kursus lainnya jumlahnya 

relatif tetap, kecuali untuk kursus bordir yang tidak diminati oleh warga masyarakat, 

sehingga pada akhir tahun 2005 kursus bordir ditutup sementara. 
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Ditinjau dari kondisi ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar  Sukoharjo  

tergolong kurang mencukupi namun  dari segi kualifikasi cukup bagus, hal ini dapat 

dilihat dari data berikut: 

Tabel 4. 11.  Data Ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar  Sukoharjo  

No Jabatan Jumlah Kualifikasi Ket  
Kualifikasi Standar Yg 

ada 
% standar S2 S1 Dip-

SMU 
1 Kepala 1 1 100 S1 1 - - bagus 

2 Pamong 
Belajar 

20 18  90 S1 3 - - Bagus 

- 15 - Sesuai 

- - -   

3 Staf Tata 
Usaha 

5 4 80 SM
U 

- 2   bagus 

  2 sesuai 

 Jumlah 26 23  88.4 - 4 17 2 Belum standar 

Sumber: Data Ketenagaan Sanggar Kegiatan Belajar Sukoharjo   

Secara umum jumlah ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar  Sukoharjo 

belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar 

Sekolah tahun 1997, yakni minimal 26 orang ketenagaan di setiap Sanggar Kegiatan 

Belajar yang terdiri dari Kepala Sanggar Kegiatan Belajar berkualifikasi S1, Pamong 

Belajar minimal 20 orang berkualifikasi S1 dan staf Tata Usaha minimal 5 orang 

berkualifikasi SMU atau sederajad. Sanggar Kegiatan Belajar  Sukoharjo saat ini 

memiliki 23 orang atau baru mencapai 88,4%. Apabila ditinjau dari kualifikasi 

pendidikan tergolong bagus yakni memiliki tenaga sarjana (17 orang atau  73,9% dari 

23 tenaga yang ada) dan 4 orang  atau 17,39 %  lulusan S2 yakni Kepala Sanggar dan 

Pamong Belajar   
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b. Pengelolaan Kursus Menjahit Berbasis Life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar  Sukoharjo. 

Gambaran pengelolaan kursus menjahit berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar ini mencakup: 1) proses perencanaan, 2) proses pengorganisasian, 

3) proses pelaksanaan pembelajaran kursus, 4) proses penilaian dan  pembinaan 

lulusan, 5)  proses perbaikan mutu  

 

1) Proses Perencanaan Kursus 

Proses terbentuknya program kursus menjahit di Sanggar Kegiatan Belajar 

Sukoharjo dimulai dengan pengkajian (studi banding) tentang penyelenggaraan 

kursus menjahit di Sanggar Kegiatan Belajar Surakarta. Berdasarkan hasil studi 

banding tersebut, Sanggar Kegiatan Belajar  memutuskan untuk membuka kursus 

menjahit. Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk membuka kursus menjahit yaitu: 

(1) melakukan identifikasi kebutuhan belajar masyarakat sekitar Sanggar Kegiatan 

Belajar dengan cara sosialisasi dan sekaligus penyebaran instrumen kebutuhan 

belajar, dan (2) melakukan pendekatan ke perusahaan konveksi untuk memperoleh 

informasi tentang kebutuhan tenaga kerja. Dari kajian tersebut Sanggar Kegiatan 

Belajar memperoleh data dan kebutuhan belajar masyarakat yang kemudian dijadikan 

sebagai dasar untuk merencanakan program kursus menjahit yang diyakini relevan 

dengan kebutuhan masyarakat.  

Kegiatan lain yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar  yaitu 

menyediakan berbagai kebutuhan untuk menyelenggarakan kursus, seperti: (1) sarana 
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dan prasarana; (2) sumber belajar, dan (3) kebutuhan teknis lain yang dianggap 

penting. Sarana pembelajaran diperoleh dengan cara meminjam mesin jahit sebanyak 

10 set beserta perlengkapannya dari Sekolah Menengah Kejuruan; sumber belajar 

direkrut dari warga masyarakat sekitar Sanggar Kegiatan Belajar  yang telah memiliki 

sertifikat kursus; kurikulum yang digunakan berasal dari kurikulum kursus menjahit 

yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, dan ruang belajar dan 

perabot menggunakan fasilitas yang dimiliki oleh Sanggar Kegiatan Belajar.   Sarana 

dan prasarana penunjang pembelajaran yang dimiliki oleh Sanggar Kegiatan Belajar 

dapat dibaca di dalam tabel 4.12.  

Tabel 4.12. Sarana dan Prasarana Penunjang Kursus Menjahit di Sanggar 
Kegiatan Belajar  Sukoharjo 

 
 

No 
 

Jenis barang 
Pengadaan 

Tahun 
 

Jumlah 
1 Gedung ukuran 7 x 7 meter 1990 1 
3 Mesin obras 3 benang dan 4 benang 1996 4 
4 Meja belajar dan praktek 1993 6 
5 Papan tulis 1992 1 
6 Mesin jahit biasa 2001 10 

Sumber: Dokumen Sanggar Kegiatan Belajar Surakarta   
 

Tabel 4.12. memberikan informasi bahwa sarana pembelajaran yang dimiliki 

oleh Sanggar Kegiatan Belajar  hanya mampu melayani warga belajar antara 10-20 

orang per angkatan. Sarana dan Prasarana yang dimiliki masih tergolong tradisional, 

dan belum terjadi penambahan sejak tahun 2001. Kondisi ini cukup memprihatinkan 

karena sebagian besar perusahan garment atau konveksi dewasa ini tidak lagi 

menggunakan mesin jahit konvensional, melainkan mesin jahit berkecepatan tinggi 

(high speed). Oleh karena itu dapat diramalkan bahwa lulusan kursus menjahit di 
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Sanggar Kegiatan Belajar  kurang mampu bersaing dengan lulusan kursus sejenis 

yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah memiliki sarana mesin jahit 

berkecepatan tinggi. 

2) Proses Pengorganisasian Kursus 

Pembentukan pengelola dan pendidik kursus menjahit tidak didasarkan pada 

kemampuan, melainkan lebih pada kebersediaan Pamong Belajar, dan warga 

masyarakat sekitar yang bersedia menjadi pendidik (tutor). Kepala Sanggar Kegiatan 

Belajar  sebagai pemegang kepemimpinan lembaga di samping menjadi penanggung 

jawab program kursus menjahit, juga menjadi penanggung jawab berbagai jenis 

kursus lainnya. Sementara itu Pamong Belajar yang dipandang memiliki keterampilan 

menjahit, meskipun tidak memiliki sertifikat menjahit, langsung diberi tugas menjadi 

membantu pendidik dalam menyelenggarakan pembelajaran.  

Pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak disertai 

dengan surat tugas atau surat kedinasan lainnya, dan tidak diberikan pertelaan tugas 

(job discription) yang harus dijalankan. Mereka diberi tugas menyelenggarakan 

pembelajaran, namun tidak diwajibkan membuat perencanaan pembelajaran. 

Sementara itu tugas pendidik yang berasal dari Pamong Belajar diberikan tugas 

membantu pendidik (tutor) dalam melaksanakan tugasnya. 

Untuk menyelenggarakan administrasi kursus menjahit, Sanggar Kegiatan 

Belajar memberi tugas seorang staf administrasi. Tugas staf administrasi ini tidak 

hanya menyelenggarakan administrasi kursus menjahit, melainkan juga administrasi 
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kursus lainnya. Pendeknya, tugas staf administrasi mencakup semua kegiatan 

administrasi yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar. 

Warga belajar yang mengikuti kursus diwajibkan mengikuti kursus tingkat 

dasar, kecuali mereka yang telah lulus program kursus tingkat dasar atau telah 

memiliki sertifikat kursus tingkat dasar, langsung dapat mengikuti program kursus 

tingkat terampil. Demikian pula untuk tingkat mahir, warga belajar harus telah 

memiliki sertifikat kursus menjahit tingkat terampil. 

 

3) Proses Pelaksanaan Kursus 

Rekrutmen warga belajar didahului dengan proses sosialisasi program. 

Proses sosialisasi itu dilakukan dengan cara: (1) menyebarkan brosur-brosur dalam 

bentuk leaflet dan pemasangan spanduk sebagai sarana publikasi; (2) siaran radio 

lewat Radio Siaran Pemda selama 3 kali dalam sehari, dan (3) pertemuan/penyuluhan 

di Desa/Kelurahan bersama perangkat desa. Syarat yang ditetapkan untuk dipenuhi 

oleh calon warga belajar yaitu menyerahkan: (1) photo copy ijasah SLTP/SLTA; (2) 

photo diri warna hitam putih ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar; (3) photo copy kenal 

lahir/akte kelahiran, dan (4) berusia 15-44 tahun. Dalam satu tahun, berarti tiga 

angkatan, rata-rata warga masyarakat yang mengikuti kursus menjahit yaitu sebanyak 

antara 40-50 orang.  

Warga belajar yang mengikuti kursus menjahit tingkat dasar diwajibkan 

membayar biaya kursus sebanyak Rp 150.000,-. Kemudian mereka yang mengikuti 

kursus menjahit tingkat terampil diwajibkan membayar biaya kursus sebanyak Rp 
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250.000,-, dan yang mengikuti kursus tingkat mahir diwajibkan membayar biaya 

kursus sebanyak Rp 400.000,-. Biaya kursus tersebut dibayarkan oleh warga belajar 

ketika pertama kali mengikuti pembelajaran. Walaupun demikian, warga belajar yang 

tidak mampu membayar secara tunai, mereka diperbolehkan membayar dengan 

angsuran sebanyak tiga kali angsuran. 

Jumlah warga belajar yang mengikuti pembelajaran dalam satu kelas tidak 

dibatasi secara ketat. Pertimbangan yang diambil yaitu jumlah warga belajar dalam 

satu angkatan tidak selalu sama.  

Program kursus menjahit dilaksanakan dalam bentuk paket belajar, yaitu 

paket belajar tingkat dasar, terampil, dan mahir. Setiap paket program diselenggarkan 

selama 75 sampai dengan 100 jam, atau 3 sampai dengan 4 bulan, dengan alokasi 

waktu pembelajaran tatap muka 2 kali dalam satu minggu, dan setiap pertemuan tatap 

muka berlangsung selama 3 jam, dengan jam efektif selama 45 menit setiap satu jam 

pembelajaran.  

Pembelajaran diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran teori sebanyak 

10%, dan 90% lainnya pembelajaran praktik. Materi pembelajaran yang diajarkan 

lebih terfokus pada keterampilan teknis menjahit. Di samping keterampilan teknis 

menjahit, warga belajar juga diberikan materi pembelajaran lain yang bersifat 

menunjang kemampuan berwirausaha dan bekerja di sektor industri, seperti 

kemampuan kepribadian, perundang-undangan, kewirausahaan dan keterampilan 

sosial. 
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Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan orientasi dengan topik proses 

belajar, pembagian kelompok kelas dan tanggung jawab warga belajar. Proses 

pembelajaran selanjutnya berupa penyajian teori menjahit dan mengubah model, 

latihan menjahit, kemudian dilanjutkan dengan praktik mengidentifikasi kerusakan 

dan perbaikan mesin. Proses evaluasi pembelajaran tidak dilaksanakan dalam bentuk 

evaluasi harian atau mingguan, melainkan ketika warga belajar melaksanakan praktik 

pembuatan pakaian tertentu. Hasil evaluasi pembelajaran praktik ini dijadikan sebagai 

dasar untuk kegiatan refleksi warga belajar. 

 

4) Proses Penilaian dan Pembinaan Kursus 

Dalam setiap proses pembelajaran tatap muka, pendidik menyelenggarakan 

penilaian hasil belajar. Kemampuan-kemampuan yang menjadi objek penilaian yaitu: 

kerajinan dalam praktek pembuatan baju, keterampilan mengoperasikan mesin dan 

kemampuan merawat mesin. 

Dalam menentukan kelulusan warga belajar setelah mengikuti satu paket 

program kursus, Sanggar Kegiatan Belajar menyelenggarakan ujian lokal dan ujian 

nasional. Ujian lokal dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar sendiri. Penilaian 

ini dilakukan setelah warga belajar menyelesaikan program belajar yang telah 

dipaketkan. Warga belajar yang lulus ujian diberikan STTPL (Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Latihan) yang diterbitkan oleh Sanggar Kegiatan Belajar  Ujian 

nasional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi. Warga belajar yang lulus 



162 
 

 

ujian diberikan ijazah nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan 

Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. 

Pembinaan warga belajar tidak hanya dilakukan oleh pendidik saja, 

melainkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar. Dalam hal ini Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar memberikan motivasi kepada warga belajar agar selalu bersemangat 

dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran yang telah direncanakan oleh pendidik, 

tidak merasa cemas dalam menghadapi ujian lokal dan nasional, dan mengetahui 

peluang kerja setelah menyelesaikan program paket kursus. 

5) Proses Perbaikan Mutu Kursus 

Upaya peningkatan mutu program pembelajaran kursus menjahit dilakukan 

melalui berbagai cara. Pertama, menyediakan sarana pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh warga belajar dalam mengikuti program pembelajaran. Kedua, pendidik 

melakukan diskusi mingguan untuk menganalisis kelemahan dan kekuatan program 

pembelajaran yang telah diselenggarakan dan sekaligus memperbaiki kelemahan 

untuk diterapkan pada program pembelajaran pada minggu berikutnya. Ketiga, 

melakukan kerjasama dengan Dinas, Instansi, dan Pemda dalam memberikan layanan 

purna kursus.  

Upaya lain yang tidak kalah pentingnya yaitu melakukan analisis 

kemampuan yang harus dimiliki oleh tenaga kerja di bidang keterampilan menjahit. 

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar  untuk 

merumuskan kompetensi lulusan kursus menjahit yang disesuaikan dengan 

kompetensi yang dibutuhkan oleh perusahaan garment atau konveksi. 
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5. Gambaran Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar  Grobogan. 

Gambaran pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Grobogan ini  memaparkan gambaran umum tentang; 

(a). Gambaran umum kondisi Kabupaten Grobogan, dan kondisi Sanggar Kegiatan 

Belajar ditinjau dari fasilitas dan ketenagaannya, dan (b) pengelolaan kursus 

keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar dengan sampel 

pengelolaan kursus menjahuit, ditinjau dari proses perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan pembelajaran, evaluasi,  pembinaan dan perbaikan mutu. 

a. Gambaran Umum  

Sanggar Kegiatan Belajar Grobogan berdiri pada tahun 1986, dan berlokasi 

di tengah-tengah kota. Lokasinya mudah dijangkau oleh sarana transportasi dan 

berdekatan dengan pemukiman penduduk.   

Menurut catatan BPS, Kabupaten Grobogan berpenduduk 1.365.054 jiwa 

dengan jumlah pengangguran sebanyak 9% dari jumlah total penduduk atau sekitar 

113.731 orang. Wilayah Kabupaten Grobogan tergolong strategis karena berbatasan 

dengan Kota Surakarta, Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kabupaten Pati, 

Kabupaten Demak, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Blora. 

Namun karena kondisi geografis yang kurang mendukung, maka para pelaku bisnis 

kurang tertarik dalam menanamkan sahamnya di Grobogan. Oleh karena itu tidak 

berlebihan apabila banyak penduduk Kabupaten Grobogan yang mencari pekerjaan di 
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kabupaten tetangga, karena kabupten ini dianggap tidak banyak menyediakan 

lapangan kerja di banding kabupaten tetangga. Kondisi  ini mendorong Sanggar 

Kegiatan Belajar Grobogan untuk ikut serta mengembangkan sumberdaya manusia 

terampil melalui penyelenggaraan berbagai jenis kursus keterampilan.  

Tabel 4.13.  Jenis-jenis Kursus yang Diselenggarakan Sanggar Kegiatan Belajar 
Sanggar Kegiatan Belajar Grobogan 

 
No Jenis Kursus Alumni 

Tahun 2001 
Warga Belajar Tahun 

2006 
f f% F f% 

1 Menjahit 259 38,83 37 28,91 
2 Sablon 40 6,00 10 4,39 
3 Bahasa Inggris 128 19,19 30 13,16 
4 Komputer 205 30,73 31 13,60 
5 Boga 35 5,25 20 8,77 

Sumber data: Dokumen Sanggar Kegiatan Belajar Grobogan   
 

Tabel 4.13. memberikan informasi bahwa kursus menjahit merupakan kursus 

yang paling banyak diminati masyarakat. Mereka yang menjadi warga belajar kursus 

menjahit pada tahun 2006 sebanyak 37 orang ataui 28,91% dengan alumni sebanyak 

259 atau 38,83%, disusul kemudian peserta kursus komputer pada tahun 2006 

sebanyak 31 orang atau 31,60% dengan alumni sebanyak 205 orang atau 30,73%. 

Peserta kursus bahasa Inggris pada tahun 2006 sebanyak 30 orang atau 13,16% 

dengan alumni sebanyak 128 orang atau 19,19%. Sementara itu untuk kursus boga 

jumlah warga belajarnya 20 orang atau 8,77 % dan ini lebih banyak dibandingkan 

dengan kursus sablon yang hanya 10 orang atau 4,39 %, sedangkan alumni kursus 

sablon sebesar 40 orang atau 6 % yang berarti lebih banyak  dibandingkan dengan 

kursus tata boga, yang hanya 35 orang atau 5,25%,   
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Ditinjau dari kondisi ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar Grobogan 

tergolong kurang mencukupi namun  dari segi kualifikasi cukup bagus, hal ini dapat 

dilihat dari data berikut: 

Tabel 4.14.  Data Ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 
Grobogan. 

 
No Jabatan Jumlah Kualifikasi Ket  

Kualifikasi Standar Yg 
ada 

% standar S2 S1 Dip-
SMU 

1 Kepala 1 1 100 S1 1 - - Sesuai 

2 Pamong 
Belajar 

20 12 60 S1 1 - - bagus 

- 11 - Sesuai 

- - -   

3 Staf Tata 
Usaha 

5 4 80 SMU - 4 - bagus 

 Jumlah 26 17 65,3 - 2 15 - Belum standar 

Sumber: Data ketenagaan Sanggar Kegiatan Belajar Grobogan 

Secara umum jumlah ketenagaan di Sanggar Kegiatan Belajar Grobogan  

belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar 

Sekolah tahun 1997, yakni minimal 26 orang ketenagaan di setiap Sanggar Kegiatan 

Belajar  yang terdiri dari Kepala Sanggar berkualifikasi pendidikan S1, Pamong 

Belajar minimal 20 orang berkualifikasi pendidikan S1 dan staf Tata Usaha minimal 

5 orang berkualifikasi SMU atau sederajad.  Sanggar Kegiatan Belajar Grobogan saat 

ini memiliki 17 orang atau baru mencapai 65,3 %. Apabila ditinjau dari kualifikasi 

pendidikan tergolong bagus yakni memiliki tenaga sarjana (16 orang= 94 % dari 17 

tenaga yang ada) dan 2 orang  sudah S2 yakni Kepala Sanggar dan Pamong Belajar. 

 

b. Pengelolaan Kursus Menjahit Berbasis Life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar  Grobogan 
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Gambaran pengelolaan kursus menjahit berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar ini mencakup: 1) proses perencanaan, 2) proses pengorganisasian, 

3) proses pelaksanaan pembelajaran kursus, 4) proses penilaian dan  pembinaan 

lulusan, 5)  proses perbaikan mutu  

 

1) Proses Perencanaan Kursus 

Penyelenggaraan kursus keterampilan di Sanggar Kegiatan Belajar  

Grobogan didasari oleh keinginan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  Grobogan agar 

Sanggar Kegiatan Belajar ramai dikunjungi oleh masyarakat yang pada akhirnya 

mereka mengikuti berbagai kursus keterampilan. Keinginan ini dilakukan dengan 

cara seluruh personel Sanggar Kegiatan Belajar  melakukan pengamatan tentang 

jumlah peserta kursus di beberapa lembaga penyelenggara kursus di Grobogan. Dari 

hasil pengamatan tersebut yang dipadukan dengan kemampuan Pamong Belajar 

sebagai sumber belajar dan keberadaan fasilitas kursus, maka secara bertahap 

Sanggar Kegiatan Belajar Grobogan menyelenggarakan berbagai kursus 

keterampilan. Kursus yang banyak pesertanya adalah kursus menjahit, karena biaya 

yang dikeluarkan oleh warga belajar cukup murah dan memiliki prospek bekerja di 

perusahaan atau usaha mandiri.  

Dalam merencanakan program, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  

membentuk tim pengelola kursus menjahit yang terdiri atas Pamong Belajar dan 

tenaga administrasi. Di samping itu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  menetapkan 

kurikulum yang digunakan untuk kursus, yakni kurikulum yang dikeluarkan oleh 
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Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah; 

mengusahakan sarana dan prasarana penunjang pembelajaran, dan menetapkan 

sumber belajar yang berasal dari Pamong Belajar yang memiliki keterampilan 

menjahit. 

Tabel 4.15. Sarana dan Prasarana Penunjang Kursus Menjahit di Sanggar 
Kegiatan Belajar Grobogan 

 
 

No 
 

Jenis Barang 
Pengadaan 

Tahun 
 

Jumlah 
1 Ruang kelas 1995 1 
2 Mesin jahit high speed 2002 5 
3 Mesin jahit biasa 1996 17 
4 Meja potong 2000 2 
5 Pres kancing 2000 4 
6 Wolsum 2000 1 
7 Mesin obras 2000 4 
8 Mesin bordir 2000 3 
9 Papan tulis 1995 1 

     Sumber Data:   Dokumen Sanggar Kegiatan Belajar  Grobogan 
 

Dilihat dari sarana dan prasarana pembelajaran di Sanggar Kegiatan Belajar 

Grobogan sangat memadai karena memiliki mesin high speed yang dapat digunakan 

untuk 5-10 orang dalam setiap angkatan dan mesin jahit biasa bisa untuk 10-20 orang 

setiap angkatan serta ditambah peralatan lainnya. 

  Tabel 4.15. mengindikasikan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar  Grobogan 

berusaha keras dalam mengembangkan kursus menjahit. Sejak kursus menjahit 

berdiri, Sanggar Kegiatan Belajar  berupaya menyesuaikan diri dengan kebutuhan 

akan perkembangan mode pakaian yang menggunakan berbagai macam sarana mesin 

jahit. Demikian pula jumlah mesin jahit disesuaikan dengan jumlah warga belajar 
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yang mengikuti kursus dalam satu kelas, dengan harapan satu warga belajar dapat 

menggunakan satu mesin jahit. 

 

2). Proses Pengorganisasian Kursus 

Pembentukan pengelola kursus menjahit tidak didasarkan pada kemampuan, 

melainkan lebih pada kebersediaan Pamong Belajar sebagai calon tutor dengan 

persyaratan memiliki keterampilan menjahit. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 

sebagai pemegang kepemimpinan lembaga di samping menjadi penanggung jawab 

program kursus menjahit, juga menjadi penanggung jawab berbagai jenis kursus 

lainnya. Sementara itu Pamong Belajar yang dipandang memiliki keterampilan 

menjahit, meskipun tidak memiliki sertifikat menjahit, langsung diberi tugas menjadi 

membantu pendidik dalam menyelenggarakan pembelajaran.  

Pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tidak disertai 

dengan surat tugas atau surat kedinasan lainnya, dan tidak diberikan pertelaan tugas 

(job discription) yang harus dijalankan. Mereka diberi tugas menyelenggarakan 

pembelajaran, namun tidak diwajibkan membuat perencanaan pembelajaran. Di 

samping itu bersama-sama dengan staf administrasi, mereka juga diwajibkan 

melaksanakan kegiatan administrasi kursus. 

Untuk menyelenggarakan administrasi kursus, Sanggar Kegiatan Belajar  

memberi tugas seorang staf administrasi dengan dibantu oleh Pamong Belajar. Tugas 

staf administrasi ini tidak hanya menyelenggarakan administrasi kursus menjahit, 

melainkan juga administrasi kursus lainnya. Pendeknya, tugas staf administrasi 
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mencakup semua kegiatan administrasi yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan 

Belajar . 

Warga belajar yang mengikuti kursus dibagi ke dalam kursus tingkat dasar, 

kecuali mereka yang telah lulus program kursus tingkat dasar atau telah memiliki 

sertifikat kursus tingkat dasar, langsung dapat mengikuti program kursus tingkat 

terampil. Demikian pula untuk tingkat mahir, warga belajar harus telah memiliki 

sertifikat kursus menjahit tingkat terampil. 

 

3).  Proses Pelaksanaan Kursus 

Pelaksanaan program kursus diawali dengan proses sosialisasi kepada warga 

masyarakat. Sosialisasi program kursus dilaksanakan dengan memanfaatkan media 

Radio Pop dan Radio Mrapen Abadi lewat acara pilihan pendengar (pilpen) dimana 

sumber belajar dan warga belajar saling request dan kirim lagu. Program  ”pilihan 

pendengar” ini sengaja dipilih karena biayanya murah dan terjangkau oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar, sedangkan untuk acara iklan khusus di radio biayanya dipandang 

mahal dan Sanggar Kegiatan Belajar belum mampu membiayainya. Di samping 

media radio, proses sosialisasi juga melalui spanduk, brosur, dari mulut ke mulut dan 

bekerja sama dengan kantor pemberdayaan masyarakat.  

Proses rekrutmen warga belajar dilaksanakan tanpa melalui proses seleksi 

kemampuan. Sebaliknya, seleksi dilakukan berdasarkan pada persyaratan yang harus 

dipenuhi oleh calon warga belajar. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: 

(1) pendidikan: lancar membaca, menulis, dan berhitung; (2) menyerahkan photo diri 
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ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar; (3) membayar uang pendaftaran  sebesar  Rp 5.000,-, 

biaya kursus Rp 20.000,- setiap bulan bagi pelajar dan Rp 35.000,- setiap bulan untuk 

umum; (4) menyerahkan photo copy akta kelahiran atau surat kenal lahir, dan (5) 

menyerahkan ijazah terakhir, bagi yang memiliki. Dana yang berasal dari warga 

belajar dipergunakan untuk insentif sumber belajar, perawatan fasilitas, bahan-bahan 

kursus, ujian dan sertifikat. 

Program kursus menjahit dilaksanakan dalam bentuk paket belajar, yaitu 

paket belajar tingkat dasar, terampil, dan mahir. Setiap paket program 

diselenggarakan selama 75 sampai dengan 100 jam, atau 3 sampai dengan 4 bulan, 

dengan alokasi waktu pembelajaran tatap muka 3 kali dalam satu minggu, dan setiap 

pertemuan tatap muka berlangsung selama 2 sampai 3  jam, dengan jam efektif 

selama 45 menit setiap satu jam pembelajaran.  

Pembelajaran diselenggarakan dalam bentuk pembelajaran teori sebanyak 

10%, dan 90% lainnya pembelajaran praktik. Materi pembelajaran yang diajarkan 

lebih terfokus pada keterampilan teknis menjahit. Sementara itu materi pembelajaran 

lain yang bersifat menunjang kemampuan berwirausaha dan bekerja di sektor 

industri, seperti kemampuan kepribadian, perundang-undangan, kewirausahaan dan 

keterampilan sosial tidak diajarkan. 

Proses pembelajaran diawali dengan kegiatan orientasi dengan topik proses 

belajar, pembagian kelompok kelas dan tanggung jawab warga belajar. Proses 

pembelajaran selanjutnya berupa penyajian teori menjahit dan mengubah model, 
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latihan menjahit, kemudian dilanjutkan dengan praktik mengidentifikasi kerusakan 

dan perbaikan mesin.  

Proses evaluasi pembelajaran tidak dilaksanakan dalam bentuk evaluasi 

harian atau mingguan, melainkan ketika warga belajar melaksanakan praktik 

pembuatan pakaian tertentu. Hasil evaluasi pembelajaran praktik ini dijadikan sebagai 

dasar untuk kegiatan refleksi, sehingga warga belajar mengetahui kesalahannya 

sendiri dan mecari alternatif perbaikan. 

 

4). Proses Penilaian dan Pembinaan Kursus 

Dalam setiap proses pembelajaran tatap muka, pendidik menyelenggarakan 

penilaian hasil belajar. Kemampuan-kemampuan yang menjadi objek penilaian yaitu: 

kerajinan dalam praktek pembuatan baju, keterampilan mengoperasikan mesin dan 

kemampuan merawat mesin. 

Dalam menentukan kelulusan warga belajar setelah mengikuti satu paket 

program kursus, Sanggar Kegiatan Belajar  menyelenggarakan ujian lokal dan ujian 

nasional. Ujian lokal dilaksanakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar sendiri. Penilaian 

ini dilakukan setelah warga belajar menyelesaikan program belajar yang telah 

dipaketkan. Warga belajar yang lulus ujian diberikan STTPL (Surat Tanda Tamat 

Pendidikan dan Latihan) yang diterbitkan oleh Sanggar Kegiatan Belajar. Ujian 

nasional dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi. Warga belajar yang lulus 

ujian diberikan ijazah nasional yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan 

Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. 



172 
 

 

Pembinaan warga belajar tidak hanya dilakukan oleh pendidik saja, 

melainkan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar. Dalam hal ini Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar memberikan motivasi kepada warga belajar agar selalu bersemangat 

dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran yang telah direncanakan oleh pendidik, 

tidak merasa cemas dalam menghadapi ujian lokal dan nasional, dan mengetahui 

peluang kerja setelah menyelesaikan program paket kursus. 

 

5).  Proses Perbaikan Mutu Kursus 

Upaya peningkatan mutu program pembelajaran kursus menjahit dilakukan 

melalui berbagai cara. Pertama, menyediakan sarana pembelajaran yang dibutuhkan 

oleh warga belajar dalam mengikuti program pembelajaran. Kedua, pendidik 

melakukan diskusi mingguan untuk menganalisis kelemahan dan kekuatan program 

pembelajaran yang telah diselenggarakan dan sekaligus memperbaiki kelemahan 

untuk diterapkan pada program pembelajaran pada minggu berikutnya. Ketiga, 

melakukan kerjasama dengan dinas, instansi, dan Pemda dalam memberikan layanan 

purna kursus.  

Upaya lain yang dilakukan yaitu memberikan layanan kursus tambahan 

kepada warga belajar pada waktu akan menghadapi ujian lokal dan nasional, dan 

memberikan layanan keterampilan penunjang kepada warga belajar, misalnya 

membuat tempat kue, baki lamaran dari bahan kain, dan keterampilan lain yang 

relevan. Melalui layanan tambahan ini diharapkan warga belajar tidak hanya mampu 
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menjahit pakaian saja, melainkan juga mampu membuat berbagai macam produk 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

 

6. Kesimpulan Hasil Studi Pendahuluan Pengelolaan Kursus Keterampilan di 

lima Sanggar Kegiatan Belajar. 

 

Deskripsi tentang gambaran pengelolaan kursus menjahit di lima Sanggar 

Kegiatan Belajar  yang menjadi obyek studi pendahuluan dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

 

a. Proses Perencanaan Kursus 

Penyelenggaraan kursus menjahit di Sanggar Kegiatan Belajar  umumnya 

didasarkan pada hasil pengamatan tentang penyelengaraan kursus di Lembaga 

Pendidikan Kursus dan peluang kerja di perusahaan garment atau konveksi yang ada 

di wilayah setempat.  

 Perencanaan program kursus tidak dilandasi oleh kegiatan identifikasi 

kebutuhan belajar akan kemampuan-kemampuan yang harus dikuasai oleh calon 

tenaga kerja di perusahaan atau dunia usaha. 

Kurikulum yang diterapkan dalam penyelenggaraan kursus umumnya berasal 

dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah 

dan tidak ada Sanggar Kegiatan Belajar yang menyusun kurikulum. Di samping itu 

juga tidak mengembangkan kurikulum dalam bentuk Garis Besar Program 

Pembelajaran dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran.  
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Pendidik tidak melaksanakan assesment kebutuhan belajar calon warga 

belajar, dan ada kecenderungan bahwa perencanaan program kursus didasarkan pada 

pengalaman yang dimiliki oleh tim pengelola kursus. 

Sarana penunjang pembelajaran kursus cukup bervariasi, namun demikian 

umumnya sarana yang dimiliki oleh kelima Sanggar Kegiatan Belajar  masih bersifat 

konvensional karena tidak mampu mengimbangi kebutuhan perkembangan 

keterampilan menjahit yang dibutuhkan oleh perusahaan garment atau konveksi. 

 

b. Proses Pengorganisasian Kursus 

Kursus diselenggarakan oleh tim yang terdiri atas Pamong Belajar dan staf 

administrasi. Namun tim dalam menjalankan tugas dan kewajibannya tidak diberi 

tugas secara formal oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  (tidak diberikan surat 

keputusan dari pimpinan) hanya ditunjuk pimpinan..  

Pendidik yang menyelenggarakan pembelajaran adalah Pamong Belajar yang 

memiliki keterampilan menjahit atau warga masyarakat yang memiliki sertifikat 

kursus menjahit. Kondisi ini terjadi karena Sanggar Kegiatan Belajar  tidak memiliki 

standar kompetensi pendidik yang dapat digunakan untuk menyeleksi calon pendidik.  

Calon warga belajar yang akan mengikuti kursus yang belum pernah mengikuti 

kursus menjahit, dikelompokkan ke dalam program paket kursus tingkat dasar, 

sedangkan yang telah memiliki sertifikat tertentu dikelompokkan kedalam tingkat 

terampil atau mahir, tergantung pada tingkatan sertifikat yang dimiliki. 

c. Proses Pelaksanaan Kursus 
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Sosialisasi pogram kursus dilakukan dengan berbagai cara, yakni melalui media 

massa, leaflet, dan spanduk, namun belum ada yang langsung terjun ke masyarakat 

(jemput bola). 

Persyaratan calon warga belajar yang diterapkan oleh keempat Sanggar 

Kegiatan Belajar cukup bervariasi, dan semuanya tidak melaksnakan seleksi 

kemampuan dalam merekrut calon warga belajar. 

Program pembelajaran diselenggarakan dalam bentuk paket, yaitu dasar, 

terampil, dan mahir. Ketiga program paket itu diselenggarakan dalam waktu      75–

100 jam atau antara 3-4 bulan. Setiap minggu berlangsung proses pembelajaran 

selama 3 kali, dan setiap kali pertemuan berlangsung selama 2-3 jam. Proses 

pembelajaran menekankan pada praktek keterampilan (75%), dan pembelajaran teori 

sebanyak 25%. 

Program pembelajaran lebih menekankan pada kemampuan teknis menjahit 

(keterampilan vokasional), sedangkan kemampuan penunjang lainnya seperti 

kewiraswastaan, keterampilan personal dan sosial tidak diajarkan. 

Dalam satu program pembelajaran terdapat antara 10-20 warga belajar. Pada 

awal pembelajaran mereka diberikan orientasi tentang program pembelajaran yang 

harus diikuti, dan tugas-tugas yang harus dikerjakan. 

Bahan belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran diperoleh dari 

Direktorat Pendidikan Masyarakat atau membeli, dan belum ada bahan belajar yang 

merupakan hasil penyusunan sendiri. 



176 
 

 

Pembelajaran praktik lebih ditekankan pada penguasan keterampilan menjahit, 

dan tidak ada usaha untuk melaksanakan kegiatan praktek lapangan di dunia usaha 

atau industri. 

 

d. Proses Evaluasi dan Pembinaan Kursus 

Penilaian hasil belajar tidak dilaksanakan secara terencana atau terprogram. 

Penilaian hasil belajar diberikan pada produk akhir yang dibuat oleh warga belajar, 

sehingga waktu pelaksanaan penilaian hasil belajar tergantung pada waktu 

penyelesaian produk yang dibuat oleh warga belajar.  

Penilaian untuk menentukan kelulusan warga belajar dilakukan dalam dua cara, 

yaitu: melalui ujian lokal, dan ujian nasional. Ujian lokal diselenggarakan oleh 

Sanggar Kegiatan Belajar sendiri dan yang melakukan evaluasi adalah sumber belajar 

bersangkutan. Warga belajar yang lulusan diberikan STTPL oleh Sanggar Kegiatan 

Belajar. Ujian nasional diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi, dan yang 

melakukan evaluasi adalah penguji yang memiliki kewenangan dari Dinas Pendidikan 

Propinsi. Warga belajar yang lulus diberikan sertifikat dari Dinas Pendidikan 

Propinsi. Dalam menyelenggarakan ujian lokal, semua Sanggar Kegiatan Belajar  

tidak menyertakan users (pengguna lulusan). Warga belajar yang tidak lulus ujian 

lokal dan nasional diberikan pembelajaran pembinaan (remidial teaching), dan 

mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian lokal atau nasional kembali. 
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e. Proses Perbaikan Mutu Kursus 

Upaya peningkatan mutu program pembelajaran kursus menjahit dilakukan 

melalui berbagai cara, yaitu: (a) menyediakan sarana pembelajaran yang sesuai 

dengan kebutuhan pengguna lulusan, dan (b) melakukan kerjasama dengan Dinas, 

Instansi, dan Pemda dalam memberikan layanan purna kursus. Kemudian Sanggar 

Kegiatan Belajar tidak membantu lulusan kursus menjahit memperoleh pekerjaan. 

Berdasarkan beberapa temuan penelitian pendahuluan, sebagaimana tersaji 

di dalam kesimpulan tersebut, maka proses pengelolaan kursus menjahit dapat 

dirumuskan dalam bentuk gambar 4.1. berikut. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 4.1. Proses Pengelolaan Kursus  di Sanggar Kegiatan Belajar 
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Gambar 4.1 dapat dijelaskan secara ringkas sebagai berikut: (a) setiap 

Sanggar Kegiatan Belajar yang akan menyelenggarakan program kursus keterampilan 

memulai dengan menyiapkan seluruh peralatan keras. Perangkat tersebut bersifat 

“instan”,  artinya kurikulum dan bahan belajar tidak merupakan hasil penyusunan 

atau pengembangan Sanggar Kegiatan Belajar  sendiri yang merupakan hasil 

identifikasi kebutuhan belajar, namun kurikulum dan bahan belajar dari Direktorat 

Pendidikan Masyarakat; (b) langkah selanjutnya adalah Sanggar Kegiatan Belajar  

melakukan sosialisasi/promosi dengan berbagai cara, yang paling lazim dilakukan 

adalah dengan menggunakan brosur yang disebarkan ke desa-desa. Bagi warga 

masyarakat yang tertarik dapat langsung mendaftarkan diri ke Sanggar Kegiatan 

Belajar,  secara otomatis langsung diterima sebagai peserta didik; (c) pelayanan 

pembelajaran dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan bidang  keterampilan 

yang diikuti, biasanya sedikit teori dan praktek lebih banyak. Namun dari semua 

Sanggar Kegiatan Belajar hanya memberikan materi keterampilan (Vocational skill), 

sedangkan kecakapan personal, dan kecakapan sosial tidak ada dalam kurikulum, dan 

rata-rata tidak bekerjasama dengan pihak luar untuk kegiatan praktek lapangan; (d) 

evaluasi hasil belajar dilakukan dengan dua cara yaitu ujian lokal yang dilakukan oleh 

Sanggar Kegiatan Belajar sendiri dan mengikutsertakan peserta didik dalam ujian 

nasional yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, 

dan (e) bagi yang lulus ujian lokal diberi sertifikat tamat kursus yang diterbitkan oleh 

Sanggar Kegiatan Belajar sendiri dan bagi peserta yang lulus ujian nasional diberi 

ijazah nasional yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah. 
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Bagi peserta yang belum lulus diberi kesempatan untuk belajar kembali tanpa 

dipungut beaya.  

 

 

 

7. Kelemahan-Kelemahan Pengelolaan Kursus Menjahit Berbasis Life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar dan Strategi Pemecahan Masalah berdasarkan 

hasil penelitian pendahuluan. 

 

Proses Penyelenggaraan kursus yang diharapkan oleh pemerintah dan 

masyarakat adalah memenuhi standar mutu yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan kebutuhan pasar 

tenaga kerja atau upaya memandirikan masyarakat menuju kewirausahaan yang 

mandiri. Ada delapan unsur pokok dalam standar nasional pendidikan, yaitu: (1) isi; 

(2) proses; (3)  kompetensi lulusan; (4) pendidik dan tenaga kependidikan; (5) sarana 

dan prasarana; (6) pengelolaan; (7) pembiayaan, dan (8) penilaian pendidikan. 

Sementara itu program kursus yang dianggap sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga 

kerja, yaitu: (1) lulusan  terserap oleh kebutuhan  tenaga kerja di perusahaan atau 

unit-unit usaha dan industri; (2) lulusan kursus mampu berusaha mandiri 

(berwirausaha). Agar lulusan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, maka rancangan 

isi dan proses pembelajaran kursus harus relevan dengan kebutuhan pasar. Disain 

lulusan kursus keterampilan yang sesuai kebutuhan pasar tersebut setidaknya 

memenuhi seperangkat kemampuan minimal yang diharapkan oleh pasar kerja, dalam 
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arti sekurang-kurangnya lulusan kursus yang memiliki keterampilan, sikap dan 

perilaku positif, kemampuan bersosialisasi serta memiliki kemampuan berpikir logis. 

Dari hasil penelitian pendahuluan di lima Sanggar Kegiatan Belajar di Jawa 

Tengah, yakni di Sanggar Kegiatan Belajar Surakarta, Demak,  Sukoharjo,  

Kabupaten Semarang dan Grobogan, peneliti menemukan adanya dua kelemahan 

dasar dalam penyelenggaraan kursus menjahit, yaitu: (1) kelemahan dalam prosedur 

pengelolaan program, yakni tidak adanya standar yang jelas yang dijadikan sebagai 

acuan dan jaminan mutu proses serta hasil pembelajaran, dan (2) kelemahan dalam isi 

pembelajaran, yakni rata-rata pembelajaran kursus menyajikan pendidikan 

keterampilan (vocational skill) dan kurang memberikan program kecakapan lain, 

seperti kecakapan personal, sosial, dan akademik (personal, social and academic 

skill).  

Kedua kelemahan dasar tersebut dapat dirinci sebagai berikut: (1) 

penyelenggaraan   kursus tidak didahului dengan asesmen kebutuhan (need 

assesment) pengguna lulusan (users) atau kebutuhan lapangan kerja. Dengan tidak 

dilakukan asesment kebutuhan kepada pengguna lulusan tersebut, maka kurikulum 

dan bahan ajar tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja, yang pada gilirannya 

lulusan kursus sulit diserap oleh lapangan kerja; (2) kurikulum yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan pasar akan berpengaruh terhadap proses dan strategi pembelajaran 

serta sistem evaluasi, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan lulusan mengalami 

kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan kemampuan dan budaya kerja di lapangan 

kerja.; (3) tidak dilakukannya analisis standar isi, proses, kompetensi lulusan, 
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pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,  pengelolaan, pembiayaan, 

penilaian pendidikan, berakibat pada proses pembelajaran terkesan ”asal berjalan” 

karena tidak dilakukan proses kendali mutu; (4) sarana penunjang pembelajaran 

umumnya tidak sebanding dengan jumlah warga belajar dan sebagian besar tidak 

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan di 

masyarakat. Sarana pembelajaran yang telah ketinggalam pada akhirnya lulusan akan 

mengalami kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan dunia kerja; (5) evaluasi 

kelulusan yang dilakukan oleh sumber belajar Sanggar Kegiatan Belajar  (ujian lokal) 

cenderung belum diakui oleh dunia usaha atau dunia industri, dan (6) tidak adanya 

acuan penyelenggaraan kursus yang jelas (prosedur pelaksanaan) berakibat pada 

ketidak jelasan proses peneyelenggaraan program kursus yang diselenggarakan oleh 

Sanggar Kegiatan Belajar. 

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi tersebut akan terus berlangsung 

apabila tidak ada tindakan perbaikan dan akhirnya menjadi bumerang bagi Sanggar 

Kegiatan Belajar  yang lama kelamaan akan merugikan masyarakat serta pemerintah. 

Fenomena ini akan lebih terpuruk lagi apabila pemerintah memberlakukan program 

akreditasi penyelenggaraan kursus, dimana kursus yang diselenggarakan oleh 

Sanggar Kegiatan Belajar  akan mengalami kesulitan untuk lolos akreditasi. Dampak 

lain sebagai akibat dari tidak adanya standar mutu terhadap penyelenggaraan kursus 

di Sanggar Kegiatan Belajar  yaitu: (1) sertifikat yang diperoleh lulusan kursus tidak 

diakui oleh dunia usaha atau industri, sehingga mereka mengalami kesulitan dalam 

memperoleh pekerjaan. Hal ini nampak adanya 37 orang lulusan kursus menjahit di 
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Sanggar Kegiatan Belajar Demak dan Semarang  tidak lolos uji masuk kerja di Sari 

Garmen Ungaran karena tidak dapat mengoperasikan mesin high speed dan test 

wawancara kepribadian, (2) keberadaan Sanggar Kegiatan Belajar sebagai 

penyelenggara program pendidikan luar sekolah banyak dipertanyakan oleh 

masyarakat karena tidak mampu menyelenggarakan program secara bermutu. Kondisi 

ini nampak dari penilaian masyarakat yang lebih senang kursus di Lembaga Kursus 

swasta dari pada di Sanggar Kegiatan Belajar, hal ini nampak dari data peserta kursus 

di Sanggar Kegiatan Belajar tiap tahunnya hanya 45 % jumlahnya dibanding peserta 

kursus di Lembaga Pendidikan Kursus swasta (data Subdin Pendidikan Luar Sekolah 

Propinsi Jateng 2005)  (3) dukungan dana dari pemerintah semakin berkurang karena 

Sanggar Kegiatan Belajar  dianggap kurang mampu menunjukkan hasil nyata. 

Berdasarkan data Pendidikan Nasional Propinsi Jawa Tengah Tahun 2006 

menunjukkan bahwa dana APBD I Jateng yang dialokasikan ke Sanggar Kegiatan 

Belajar se Jawa Tengah 0 %, sedangkan APBD II yang dialokasikan ke Sanggar 

Kegiatan Belajar untuk penyelenggaraan kegiatan pendidikan luar sekolah antara Rp 

25 Juta  s.d Rp 100 Juta atau kurang dari 1 persen dari alokasi APBD II masing-

masing daerah untuk pengelolaan pendidikan dan (4) Pemda akan melakukan 

”reposisi” bahkan ”likuidasi” bagi Sanggar Kegiatan Belajar  karena dianggap 

kurang bermanfaat. Data di Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan 

Pemuda Regional III Jateng sejak tahun 2002 sampai dengan 2005 mencatat dan 

mempertahankan 4 Sanggar Kegiatan Belajar di Jawa Tengah yang memperoleh 

ancaman akan ditutup oleh Pemda yakni Sanggar Kegiatan Belajar Temanggung dan 
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Purworejo, tahun 2002, Sanggar Kegiatan Belajar Klaten dan Demak tahun 2003, 

dengan berbagai pendekatan dengan legislatif dan eksekutif setempat akhirnya dapat 

dipertahankan keberadaannya.  

Banyaknya kelemahan atau kekurangan Sanggar Kegiatan Belajar  dalam 

menyelenggarakan kursus keterampilan tersebut perlu adanya langkah-langkah 

strategis untuk memperbaiki secara terencana, terpadu dan komprehensif. 

Berdasarkan analisa hasil masalah tersebut di atas diperoleh dua strategi dasar untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut, yaitu: (1) perbaikan prosedur mutu 

pengelolaan, dan (2) perbaikan proses pembelajaran.  

Penelitian ini diarahkan pada penerapan prosedur mutu pengelolaan yang 

mengarah pada pendekatan life skill. Komponen-komponen yang tercakup di dalam 

prosedur mutu pengelolaan tersebut adalah: (1) prosedur mutu perencanaan kursus; 

(2) prosedur mutu pengorganisasian kursus; (3) prosedur mutu pelaksanaan 

pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan penempatan lulusan, dan (4) prosedur mutu 

pembinaan dan perbaikan mutu pengelolaan program.   

Penerapan prosedur mutu pengelolaan pada penyelenggaraan kursus di 

Sanggar Kegiatan Belajar di dasarkan atas beberapa pemikiran, yaitu: (a) Sanggar 

Kegiatan Belajar  belum memiliki acuan tentang prosedur mutu penyelenggaraan 

kursus keterampilan berbasis life skill; (2) adanya prosedur mutu yang mantap, 

terarah dan berkesinambungan akan efektif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan 

kursus, karena kinerja input, proses, dan hasil kerja akan mudah diukur, dan (3) 

model pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill dibutuhkan oleh pengelola 
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kursus dan pemerintah, karena hingga sekarang belum ada pedoman atau acuan 

pendidikan life skill bagi pengelola atau penyelenggara kursus. 

 

 

 

B. Pengembangan Model Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life skill 

dengan Penerapan Prosedur Mutu di Sanggar Kegiatan Belajar. 

 

Pengembangan model pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill 

dengan menerapkan prosedur mutu di Sanggar Kegiatan Belajar ini merupakan upaya 

untuk melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pengelolaan kursus 

berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar. Oleh karena itu pengembangan model 

ini didasarkan atas masalah-masalah atau kelemahan yang diperoleh selama studi 

pendahuluan di lima Sanggar Kegiatan Belajar. Pengembangan model pengelolaan ini 

dalam bentuk prosedur mutu pengelolaan yang mencakup proses perencaaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan perbaikan mutu pengelolaan yang dikemas dalam 

bentuk buku panduan pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar yang dijadikan acuan dalam menyelenggarakan berbagai kursus 

keterampilan.  

Model yang dikembangkan ini sebelum disebarluaskan dilakukan berbagai 

tahap validasi yakni: (1) Validasi konseptual dengan menggunakan kelompok diskusi 

terfokus dan teknik delphi, (2) Validasi Operasional dengan melakukan ujicoba 
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lapangan di salah satu Sanggar Kegiatan Belajar. Tujuan dari validasi konseptual dan 

operasional ini adalah untuk memperoleh model prosedur mutu yang telah teruji  

secara konseptual dan lapangan. 

 

 

 

 
1. Disain Draft Model Konseptual pengelolaan kursus keterampilan berbasis 

Life skill dengan penerapan prosedur mutu. 

 
Draft model konseptual ini bersumber dari hasil studi pendahuluan di lima 

Sanggar Kegiatan Belajar. Berbagai kelemahan dan kekuatan dalam pengelolaan 

kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar dijadikan dasar 

merancang prosedur mutu sebagai acuan langkah-langkah yang sistematis dalam 

pengelolaan kursus. Desain draft model konseptual ini dapat dipergunakan untuk 

berbagai macam jenis kursus keterampilan. 

 

a. Latar Belakang 

Kursus merupakan program Pendidikan Luar Sekolah yang dinilai sangat 

flexible dan marketable. Flexible, karena kursus dapat diselenggarakan sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja, dan marketable karena lulusan dapat langsung memperoleh 

pekerjaan di sektor industri atau perusahaan, dan dapat pula melakukan usaha 

mandiri. Program kursus merupakan suatu proses pengembangan individual yang 
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bersifat mendesak karena adanya kebutuhan sekarang. Sebagai upaya untuk 

memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak tersebut, program dan metode 

pembelajaran yang diterapkan dapat terus dikembangkan agar sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar kerja terhadap lulusan kursus 

dewasa ini adalah bukan sekedar memiliki keterampilan (vocational skill), tetapi juga 

kepribadian (personal skill), kemampuan bersosialisasi (social skill) dan kemampuan 

berfikir rasional (academic skill). Sehubungan dengan itu, hasil penelitian Balai 

Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Regional III Jateng tahun 2005 

menunjukkan bahwa beberapa perusahaan dan lembaga penguna lulusan kursus 

garment (users) dalam menerima karyawan menerapkan ujian tentang kepribadian 

(personal skills), kemampuan sosial (sosial skills), dan ketenagakerjaan (academic 

skills) serta ujian praktek keterampilan (vocational skills). Oleh karena itu 

penyelenggara kursus perlu mengubah strategi penyelenggaraan dari yang bersifat 

pasif, yakni menyelenggarakan pembelajaran bersifat instan dan terpaku pada 

pedoman penyelenggaraan kursus yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan 

Masyarakat, menjadi aktif, yakni mengembangkan program pembelajaran 

berdasarkan hasil analisis kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia 

industri daerah setempat. Makna pengembangan tersebut akan tampak apabila 

penyelenggara kursus termasuk di dalamnya Sanggar Kegiatan Belajar mampu 

melakukan identifikasi kebutuhan kepada pengguna lulusan, mengembangkan 

kurikulum pembelajaran berdasarkan pada analisis kebutuhan, metode pembelajaran, 

dan menyelenggarakan evaluasi hasil belajar dengan melibatkan pengguna lulusan.  
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b. Tujuan Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life skill 

Tujuan yang hendak dicapai dalam pengelolaan kursus berbasis life skill ini 

adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kursus, dengan cara: 

1) Meningkatkan mutu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,  evaluasi, dan  

tindak lanjut. 

2) Memberikan pedoman kepada pengelola kursus di Sanggar Kegiatan Belajar 

untuk menyelenggarakan manajemen mutu dalam penyelenggaraan program 

kursus. 

3) Memberikan pedoman kepada pengelola kursus untuk melibatkan stakeholders 

atau secara lebih spesifik, yakni pengguna lulusan (users) dalam pengelolaan 

program kursus. 

 

c. Cakupan Pengelolaan Kursus 

Model pengelolaan program kursus berbasis life skill ini diterapkan di Sanggar 

Kegiatan Belajar. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan model yaitu 

pendekatan kolaboratif, dimana Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, tim pelaksana 

kursus di Sanggar Kegiatan Belajar, pendidik, dan stakeholders secara kolaboratif 

melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi 

kursus. Pihak-pihak yang terlibat tersebut memiliki tugas dan fungsi berlainan, 

namun mereka bekerja secara sinergis dalam menerapkan manajemen mutu kursus 

yang diselenggarakan di Sanggar Kegiatan Belajar. Unsur-unsur yang menjadi ruang 
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lingkup model manajemen mutu kursus bebasis life skill mencakup: (1) perencanaan; 

(2) pengorganisasian; (3) pelaksanaan, evaluasi, dan penempatan lulusan, dan (4) 

pendampingan lulusan dan perbaikan mutu pengelolaan. 

 

 

 

 

 

 

 

d. Struktur Model Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar 

Secara sistemik, manajemen mutu penyelenggaraan kursus berbasis life skill 

digambarkan dalam bentuk model 4.2 
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Gambar 4.2. Model Manajemen Mutu Kursus Keterampilan Berbasis Life skill 
 

Di dalam gambar model 4.2. terlihat bahwa penyelenggaraan kursus berbasis 

life skill agar sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri ditempuh 

dengan menerapkan delapan unsur pokok. Kedelapan unsur yang dimaksud yaitu: (1) 

analisis kebutuhan users tentang kompetensi lulusan; (2) pernyusunan kurikulum 

berbasis life skill berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan users; (3) 

mengembangkan metode dan strategi pembelajaran; (4) rekrutmen sasaran, sumber 

belajar, dan pengorganisasian sumber daya pembelajaran; (5) pelaksanaan 

pembelajaran, 6) evaluasi hasil belajar; (7) penempatan dan pendampingan lulusan, 

dan (8) perbaikan mutu berkelanjutan.  

Kedelapan unsur pokok tersebut kemudian dimasukkan ke dalam unsur-unsur 

pengelolaan sebagai berikut: 

1) Perencanaan. Kegiatan perencanaan diawali dengan asesment kebutuhan (need 

assesment) pengguna lulusan (users), kemudian dilanjutkan dengan kegiatan 

perumusan program, yakni penyusunan kurikulum, program belajar dan metode 

belajar.  
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2) Pengorganisasian. Kegiatan pengorganisasian dilakukan untuk menyiapkan yang 

meliputi unsur manusia (man), yakni organisasi pelaksana, tenaga pelatih (sumber 

belajar), calon warga belajar; dana (money), yakni penyiapan sumber dana dan 

pengelolaannya, dan bahan (material), yakni sarana dan prasarana yang 

dibutuhkan. 

3) Pelaksanaan. Kegiatan ini merupakan bentuk antara aspek-aspek technical, man, 

money and material untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu 

pembekalan seperangkat kemampuan lulusan. 

4) Perbaikan mutu pengelolaan. Kegiatan ini mencakup pengendalian sejak mulai 

dari proses perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta melakukan 

perbaikan secara berkelanjutan agar semua aspek dapat berjalan efektif dan 

efisien. 

Proses penyelenggaraan kursus yang digambarkan di atas menunjukkan proses 

manajemen bermutu, yakni proses manajemen yang menunjukkan adanya interaksi 

kebutuhan lapangan, Standar Nasional Pendidikan, dan perbaikan berkelanjutan. 

 
e. Prosedur Mutu Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life skill 

Pengembangan model diarahkan pada prosedur mutu pengelolaan program 

kursus keterampilan berbasis life skill. Prosedur mutu itu mencakup unsur-unsur: (1) 

prosedur mutu perencanaan; (2) prosedur mutu pengorganisasian; (3) prosedur mutu 

pelaksanaan pembelajaran dan  evaluasi, dan (4) prosedur pendampingan lulusan dan 

perbaikan mutu berkelanjutan.  
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Model prosedur mutu tersebut disusun dalam bentuk bagan alir dan rincian 

prosedur sebagai berikut: 

 
1) Perencanaan 

Perencanaan program kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar dilakukan dengan menerapkan proses tiga tahap, yaitu: (1) 

pembentukan Tim Pelaksana; (2) identifikasi kebutuhan belajar; (3) penyusunan 

kurikulum dan bahan ajar. Proses tiga tahap perencanaan itu harus dilandasi prosedur 

mutu yang dijadikan sebagai acuan dalam melaksanakan perencanaan kursus.  

 

a) Pembentukan Tim Pelaksana Program  

Prosedur mutu pembentukan Tim Pelaksana program merupakan proses yang 

berlangsung di dalam lembaga Sanggar Kegiatan Belajar, namun perlu disusun 

prosedur mutu agar dalam pembentukan Tim Pelaksana kursus dapat diterima oleh 

seluruh karyawan Sanggar Kegiatan Belajar dan individu yang menjadi anggota Tim 

Pelaksana memiliki kemampuan yang dibutuhkan. Melalui proses pembentukan 

seperti itu diharapkan pelaksanaan kegiatan akan berjalan efektif dan efisien serta 

memperoleh dukungan dari seluruh karyawan. Prosedur mutu yang diterapkan dalam 

proses pembentukan Tim Pelaksana dapat digambarkan dalam bentuk gambar model 

4.3. 

Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar 

Tata Usaha Pamong Belajar 
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Gambar: 4.3. Prosedur Mutu Pembentukan Tim Pelaksana Kursus 

 
Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar 4.3. tentang prosedur 

mutu pembentukan Tim Pelaksana kursus dapat dibaca di dalam tabel 4.16 berikut. 

Tabel 4.16. Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Pembentukan Tim Pelaksana 
Kursus. 

 
Nomor Urut 

Kegiatan 
Uraian Prosedur Mutu Pembentukan  

Tim Pelaksana  
1 Proses pembentukan Tim Pelaksana melibatkan Kepala, Staf Tata Usaha 

dan Pamong Belajar 
2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar   menyusun draft Tim Pelaksana kursus  
3 Staf Tata Usaha membuat draft Surat Keputusan Tim Pelaksana Kursus 
4 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview draft Surat Keputusan 

sebelum menandatanganinya 
5 Staf Tata Usaha memproses Surat Keputusan dan mendistribusikan kepada 

Pamong Belajar 

Menetapkan 
tim Membuat SK

Tim 

Setuju 

Review 

Revisi 

Tidak 

Ya 
Penomoran & 
menyampikan

SK 

SK dan 
Surat Tugas 

Membuat Draft 
Disain 

Rencana kerja    

Setuju 

Review 

Revisi 
Tidak 

Ya DISAIN 
Rencana 

kerja  
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6 Pamong Belajar (Tim Pelaksana) membuat draft disain program kursus  
7 Pamong Belajar (Tim Pelaksana) mengkonsultasikan draft disain program 

kursus kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
8 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview disain program kursus dan 

memberi arahan 
9 Pamong Belajar (Tim Pelaksana) melakukan perbaikan sebagaimana yang 

disarankan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar. 
10 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menandatangani disain program kursus 

yang telah diperbaiki 
 
 
 
b) Identifikasi Kebutuhan Belajar 

Prosedur mutu Identifikasi Kebutuhan Belajar merupakan proses untuk 

memperoleh jenis keterampilan yang layak diselenggarakan berdasarkan kebutuhan 

pasar. Prosedur mutu proses identifikasi kebutuhan belajar digambarkan dalam 

bentuk gambar model 4.4. berikut. 

 

 

 

 

 
Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 

 
Tata Usaha 

 
Pamong Belajar 
(Tim Pelaksana) 

Calon Userss 
(dunia usaha 
atau dunia 
industri) 
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Gambar: 4.4. Prosedur Mutu Identifikasi Kebutuhan Belajar 

Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar 4.4. tentang prosedur 

mutu identifikasi kebutuhan belajar dapat dibaca di dalam tabel 4.17. 

 

 

Menyusun Surat 
Tugas dan 

Mengusulkan 

Setuj

Ya 

Tidak 
Revis

i 

Review 

Penomoran,peng
-arsipan dan 
penyampaian 

SK

Menyusun Disain, 
draft Instrumen & 

mengusul-kan Sasaran 
utama yang akan 

Identifikasi

Setuj

Review 
Revisi

Tid
ak

 

Menyusun surat 
koordinasi 

kepada Pihak 
terkait

Ya Kordinasi 
Sasaran Setuj

Review 

Mengusulkan 
sasaran pengganti

Melaksanakan 
Identifikasi 

Tidak 

Menyiapkan 
Sasaran 

Ya 

Memberi 
Informasi 

Analisis hasil 
Identifikasi 

Menyusun 
Laporan Validasi 

Mengusulkan Surat 
Tugas berdasarkan 

Rencana Kerja 



195 
 

 

Tabel 4.17. Prosedur Mutu Idenfikasi Kebutuhan Belajar 

Nomor Urut 
Kegiatan 

Uraian Kegiatan dalam Prosedur Mutu 
Identifikasi Kebutuhan 

1 Proses identifikasi melibatkan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Staf 
Tata Usaha, Tim Pelaksana dan users dari dunia usaha atau industri 

2 Tim Pelaksana mengusulkan surat tugas untuk melakukan identifikasi   
3 Staf Tata Usaha membuat draft surat tugas dan mengusulkannya kepada 

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
4 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  mereview surat tersebut, dan apabila 

dianggap layak segera menandatanganinya 
5 Staf Tata Usaha memproses surat tugas dan mendistribusikan kepada Tim 

Pelaksana 
6 Tim Pelaksana segera melakukan pertemuan untuk membuat instrumen, 

menetapkan sasaran utama yang akan diidentifikasi dan rencana kerja 
operasional 

7 Hasil penyusunan dikonsultasikan kepada Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar 

8 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar segera memberikan bimbingan dan 
arahan. Dan  segera menadatanganinya. 

9 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar memerintahkan Staf Tata Usaha untuk 
membuat surat kepada pihak yang terkait untuk melaksanakan kegiatan 
identifikasi kebutuhan belajar. 

10 Tim Pelaksana memenentukan salah satu sasaran dan melakukan 
koordinasi dengan users   

11 Tim Pelaksana melaksanakan identifikasi tentang kompetensi tenaga 
kerja yang dibutuhkan   

12 Hasil identifikasi dianalisis oleh Tim Pelaksana dan disusun dalam bentuk 
laporan tertulis. 

13 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview laporan dan memberikan 
arahan serta petunjuk sekaligus memberikan validasi  

 
 
c) Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar 

Kurikulum dan bahan ajar merupakan faktor penting dalam proses 

pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill. Namun demikian, karena 

kurikulum harus sesuai dengan kebutuhan users, maka kurikulum kursus 

keterampilan berbasis life skill dapat berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan mereka. 

Sementara itu bahan ajar harus disusun sesuai dengan kurikulum yang telah 

ditetapkan. Proses penyusunan kurikulum dan bahan ajar tersebut perlu dilandasi oleh 
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prosedur mutu agar proses dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan users dan kaidah 

life skill. Oleh karena itu penyusunan kurikulum dan bahan ajar merupakan 

komponen penting dan perlu dikembangkan sesuai kebutuhan dan dilaksanakan oleh 

orang yang ahli dibidangnya dan berpengalaman. 

Prosedur mutu penyusunan kurikulum dan bahan ajar digambarkan dalam 

bentuk gambar model 4.5 berikut: 

Kepala 
Sanggar 
Kegiatan 
Belajar 

Tata Usaha Pamong 
Belajar  (Tim 

Pelaksana 

Mitra kerja 
(Praktisi/Expert) 

Calon Users  
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Gambar: 4.5. Prosedur Mutu Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar 

Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar 4.5. tentang prosedur 

mutu penyusunan kurikulum dan bahan ajar dapat dibaca di dalam tabel 4.18 berikut. 

Tabel 4.18. Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Penyusunan Kurikulum dan 
Bahan Ajar. 

 
Nomor Urut 

Kegiatan 
Uraian Kegiatan Prosedur Mutu Penyusunan Kurikulum  

dan Bahan Ajar 
1 Proses identifikasi melibatkan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Staf 

Tata Usaha, Tim Pelaksana, users dan mitra kerja expert. 
2 Tim Pelaksana bersama Staf Tata Usaha membuat surat tugas untuk 

Membuat surat 
Tugas dan 
Kordinasi 

Review 

Setuju RevisiTidak 

Pengiriman
Surat 

Menerima 
Surat Tugas 

Menerima surat 
pemberitahuan 

Surat 

Menerima surat 
pemberitahuan 

Surat 

Persiapan 
bahan diskusi

Pengkajian 
Hasil

Memberi  
masukan 

Memberi  
masukan 

Studi Pustaka

Ya 

Menyusun draft 
Kurikulum dan 
bahan Belajar 

Memberi  
masukan Memberi  

masukan 

Review 

Setuju Tidak 

Ya 

Revisi

Master kurikulum 
dan Bahan Ajar. 

Mengusulkan 
surat tugas 
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berkoordinasi penyusunan kurikulum dan bahan ajar kepada mitra kerja 
dan calon users. 

3 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview surat tugas, apabila setuju 
menandatangani namun apabila perlu direvisi segera disampaikan Staf 
Tata Usaha untuk diperbaiki. 

4 Surat yang sudah diproses Staf Tata Usaha dan ditandatangani oleh 
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, kemudian disampaikan kepada Tim 
Pelaksana, mitra kerja (praktisi atau expert) dan calon users. 

5 Tim Pelaksana segera mempersiapkan bahan pertemuan berupa hasil 
identifikasi kebutuhan, draft kurikulum dan bahan ajar. 

6 Mitra kerja dan calon users diminta memberikan masukan perbaikan 
draft kurikulum dan bahan  ajar.   

7 Draft kurikulum dan bahan ajar yang telah diperbaiki bersama dengan 
mitra kerja dan calon users dilaporkan kepada Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar. 

8 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview draft kurikulum dan bahan 
ajar.  Apabila setuju segera menandatangi untuk dijadikan kurikulum dan 
bahan ajar, sehingga Tim Pelaksana dapat segera melanjutkan tugas 
berikutnya. 

 
 
2) Pengorganisasian 

Pengorganisasian program kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar dilakukan dengan tiga tahap proses, yaitu: (1) proses rekrutmen 

calon warga belajar dan sumber belajar; (b) proses pengadaan fasilitas belajar dan 

pendanaan, dan (c) proses koordinasi dan orientasi. Ketiga proses tahap 

pengorganisasian tersebut harus dilandasi oleh prosedur mutu yang menjadi acuan 

pada pelaksanaan kegiatan. 

 
a) Rekrutmen Warga Belajar dan Sumber Belajar  

Merekrut sumber belajar dan warga belajar membutuhkan proses yang 

sistematis dan melibatkan berbagai pihak. Langkah  tersebut perlu dilandasi oleh 

prosedur mutu sebagai acuan yang diperlukan agar memastikan proses dan hasilnya 
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sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Prosedur mutu rekrutmen calon warga belajar 

dan sumber belajar digambarkan dalam bentuk gambar model 4.6. 

Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 

Tata Usaha Pamong 
Belajar  (Tim 

Pelaksana) 

Mitra kerja 
(Praktisi/Expert) 

Calon 
Users 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Gambar 4.6. Prosedur Mutu Rekrutmen Warga Belajar dan Sumber Belajar 

Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar 4.6. tentang prosedur 

mutu rekrutmen warga belajar dan sumber belajar dapat dibaca di dalam tabel 4.19. 

Tabel 4.19. Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Rekrutmen Warga dan Sumber Belajar 

Nomor Urut 
Kegiatan 

Uraian Kegiatan Prosedur Mutu Rekrutmen Warga  
Belajar dan Sumber belajar  

1 Pihak yang terlibat dalam rekrutmen sumber belajar dan warga belajar 

Mengkaji hasil 
identifikasi 

Menentukan 
standar 

kompetensi SB  
dan kriteria WB 

Memberi  
masukan Memberi  

masukan 

Review 

Setuju Revisi Tidak 

Ya 
Seleksi dan 

rekruitmen SB 
dan calon WB

Membantu 
proses Membantu 

proses 

Review 

Setuju Tidak 

Ya 

Revisi 

Daftar Sumber 
Belajar dan 

Warga Belajar
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diantaranya Kepala, Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana, mitra kerja, dan calon 
users (dunia usaha atau dunia industri). 

2 Tim Pelaksana mengkaji kurikulum  dan bahan ajar serta hasil identifikasi 
kebutuhan. 

3 Tim Pelaksana menentukan standar kompetensi sumber belajar  
4 Tim Pelaksana menyusun kriteria calon sumber belajar dan warga belajar. 
5 Mitra kerja (expert dan praktisi) dan dunia usaha serta industri memberikan 

masukan. 
6 Hasil penyusunan kriteria calonwarga belajar dikonsultasikan kepada Kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar. 
7 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar memberikan bimbingan dan saran 

perbaikan. apabila dianggap sudah memenuhi syarat segera memberikan 
validasi (tandatangan)   untuk melakukan rekrutmen. 

8 Tim Pelaksana melakukan rekrutmen dan seleksi calon warga belajar dan 
sumber belajar. 

9 Mitra kerja (praktisi, expert) dan dunia usaha serta industri terlibat dalam 
seleksi. 

10 Hasil seleksi dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar. 

11 Kepala  Sanggar Kegiatan Belajar melakukan pembahasan dan review. 
Apabila dianggap sudah sesuai segera menandatangani   

 
b) Prosedur Mutu Pengadaan Fasilitas Belajar 

Dana kegiatan dan sarana penunjang kegiatan pembelajaran merupakan 

komponen yang sangat penting dalam pengelolaan program kursus. Fasilitas dan 

pendanaan yang dimiliki oleh Sanggar Kegiatan Belajar umumnya sangat terbatas, 

sehingga perlu melibatkan berbagai pihak untuk memperoleh fasilitas dan dana yang 

penyelenggaraan kursus. Berkaitan dengan hal tersebut, prosedur mutu yang perlu 

diterapkan dalam memperoleh sumber pendanaan dan fasilitas pendukung 

digambarkan dalam bentuk gambar model 4.7. berikut. 

Kepala 
Sanggar 
Kegiatan 
Belajar 

Tata Usaha Pamong Belajar 
(Tim Pelaksana) 

Mitra kerja 
(Praktisi/Expert) 

Unit 
Usaha/industri 
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Gambar 4.7. Prosedur Mutu Pengadaan Fasilitas Belajar 
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surat dan 
mengkaji

Menerima 
surat dan 
mengkaji

Menentukan 
prioritas  

setuju 

Melakukan 
akad 

kerjasama 

saksi saksi 

Mengorganisir 
pengadaan 

fasilitas /dana 

Kesiapan 
dan 

kelengkapan 
fasilitas/dana 

Pengecekan 
fasilitas/dana  

Dukungan 
fasilitas 
kursus 

Dukungan 
fasilitas 
kursus

Pengunaan 
fasilitas/dana  
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Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar 4.7. tentang prosedur 

mutu pengadaan fasilitas dapat dibaca di dalam tabel 4.20 berikut. 

 
Tabel 4.20. Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Pengadaan Fasilitas Belajar 

Nomor Urut 
Kegiatan 

Uraian Kegiatan Prosedur Mutu Pengadaan Fasilitas Belajar  

1 Pihak yang terlibat dalam pengadaan fasilitas kursus diantaranya Kepala, 
Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana, mitra kerja dan users 

2 Tim Pelaksana menginventarisasi kebutuhan fasilitas dan dana 
pelaksanaan kursus dan meminta masukan dari mitra dan users 

3 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengajak Staf Tata Usaha dan Tim 
Pelaksana untuk mereview hasil kegiatan inventarisasi dan membuat 
prioritas penggunaan dana. 

4 Staf Tata Usaha membuat surat kerjasama pengadaan dan penggunaan 
fasilitas belajar dengan mitra kerja dan users. 

5 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan akad kerjasama 
pemanfaatan fasilitas dengan mitra dan users. 

6 Staf Tata Usaha membentuk tim pengadaan fasilitas kursus.  
7 Staf Tata Usaha berkoordinasi dengan Tim Pelaksana dalam menyiapkan 

fasilitas dan dana. 
8 Tim Pelaksana melakukan pengecekan kesiapan fasilitas dan dana 

pelaksanaan kursus. 
 

c) Koordinasi dan Orientasi 

Koordinasi dan orientasi merupakan kegiatan untuk menyamakan persepsi 

antara Tim Pelaksana, warga belajar, sumber belajar, mitra kerja dan users dalam 

pelaksanaan kursus. Pelaksanaan koordinasi dan orientasi ini membutuhkan proses 

yang terencana dan matang agar hasilnya sesuai dengan tujuan. Berkaitan dengan hal 

tersebut perlu adanya prosedur mutu yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

melaksanakan koordinasi dan orientasi. Prosedur mutu pelaksanaan koordinasi dan 

orientasi digambarkan dalan bentuk gambar model 4.8. berikut. 
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Kepala 
Sanggar 
Kegiatan 
Belajar 

Tata Usaha Pamong 
Belajar (Tim 
Pelaksana) 

Mitra kerja 
(dan calon 
sumber bel 

Calon users 
Unit Usaha/ 

industri 

Warga 
Belajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menyiapkan 
Konsep 

Surat koord. & 
Orientasi 

Menerima 
surat dan 
persiapan 

Revisi 

Membuat 
Surat 

Koodinasi 

Setuju 

Ya 

Review 

Tidak 

Memproses & 
mengirimkan 

Surat 
Menerima surat 
dan persiapan 

Menerima surat 
dan persiapan 

Menyusun Disain 
& Bahan Orientasi

Setuju 

Ya 

Review 

Tidak
Revisi

Pelaksanaan 
Orientasi 

Pemanggilan 
Peserta 

Orientasi 

Menyusun 
Laporan Hasil 

O i i

Review

Setuju 

Tidak

Revisi

Ya 

 Laporan & Acuan 
Pelaksanaan 

Kegiatan 

Menerima surat 
dan persiapan 

Memberikan 
arahan 
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Gambar: 4.8. Prosedur Mutu Kegiatan Koordinasi dan Orientasi  
 
Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar 4.8. tentang prosedur mutu 

kegiatan koordinasi dan orientasi dapat dibaca di dalam tabel 4.21. berikut. 

Tabel 4.21. Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Kegiatan Koordinasi dan 
Orientasi. 

 
Nomor Urut 

Kegiatan 
Uraian Prosedur Mutu Kegiatan Koordinasi dan Orientasi 

1 Pihak yang terlibat dalam koordinasi dan orientasi diantaranya Kepala, Staf 
Tata Usaha, Tim Pelaksana, mitra kerja (praktisi dan expert) users (dunia 
usaha dan industri), calon warga belajar dan sumber belajar. 

2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan diskusi terbatas dengan Staf 
Tata Usaha dan Tim Pelaksana. 

3 Tim Pelaksana membuat disain dan bahan orientasi 
4 Staf Tata Usaha membuat surat undangan pelaksanaan orientasi kepada 

berbagai pihak yang terlibat. 
5 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menyampaikan sambutan dalam kegiatan 

orientasi  
6 Tim Pelaksana menjelaskan proses pembelajaran. 
7 Users (dunia usaha dan industri) menjelaskan standar lulusan yang 

diharapkan. 
8 Calon Sumber Belajar menjelaskan program belajar. 
9 Para mitra kerja menjelaskan pola dukungan yang diberikan. 

10 Tim Pelaksana menyusun laporan hasil orientasi secara tertulis. 
11 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengkaji laporan Tim Pelaksana untuk 

divalidasi 
 

3) Pelaksanaan Pembelajaran 

Lingkup pelaksanaan pembelajaran program kursus keterampilan berbasis 

life skill di Sanggar Kegiatan Belajar dilakukan dalam proses tiga tahap, yakni: (1) 

proses pelaksanaan pembelajaran; (2) proses evaluasi akhir, dan (3) proses 

penempatan lulusan di dunia kerja.  

a) Proses Pelaksanaan Pembelajaran 
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Proses pembelajaran merupakan inti (core) dari seluruh proses pengelolaan 

program kursus, karena selain melibatkan banyak pihak, waktu, tenaga dan beaya, 

juga menentukan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan kursus. Prosedur 

mutu terhadap pelaksanaan pembelajaran harus disusun agar tahapan proses, isi, 

media, waktu, sumber dan perkembangan pembelajaran benar-benar sesuai yang 

diharapkan. Prosedur mutu terhadap pelaksanaan pembelajaran digambarkan dalam 

gambar model 4.9. berikut. 

Kepala 
Sanggar 
Kegiatan 
Belajar 

Tata Usaha Pamong 
Belajar (Tim 
Pelaksana) 

Sumber 
Belajar 

Warga 
Belajar 

Unit 
Usaha/industri & 

Mitra 
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Masukan

Memberi 
Masukan

Memberi 
Masukan

Menyiapkan  
Tempat Praktek

Menyiapkan 
rencana dan 

bahan

Aktif 
Mengikuti

Pelaksanaan 
OTJ /Magang

Mengajar 

Review 

Setuju 

Tidak 

Ya 

Menyusun 
Laporan

Revisi 

Dokumentasi 
Laporan
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Gambar 4.9. Prosedur Mutu Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran 

 

Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar 4.9. tentang 

prosedur mutu kegiatan pembelajaran dapat dibaca di dalam tabel 4.22. berikut. 

Tabel 4.22. Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Kegiatan Pembelajaran 
Nomor Urut 

Kegiatan 
Uraian Kegiatan Prosedur Mutu Pelaksanaan Pembelajaran 

1 Pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberlajaran adalah Kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar,  Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana, mitra 
kerja, users, sumber belajar dan warga belajar. 

2 Tim Pelaksana bersama calon sumber belajar dan calon warga  belajar 
menyusun jadual belajar, mitra dan users memberi masukan. 

3 Tim Pelaksana menyiapkan administrasi pembelajaran dan sarana 
belajar. 

4 Calon sumber belajar menyusun rencana dan bahan belajar. 
5 Kegiatan teori dan praktek dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar 

dan dunia industri atau dunia usaha (pengelolaan pembelajaran). 
6 Apabila memungkinkan dan dipandang perlu dilakukan magang bagi 

warga belajar di dunia industri atau dunia usaha. 
7 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan monitoring secara 

berkala. 
8 Sumber belajar melakukan evaluasi harian dan membuat buku 

perkembangan pembelajaran. 
9 Tim Pelaksana memberi motivasi kepada warga belajar secara 

berkala. 
10 Tim Pelaksana melaksanakan administrasi pembelajaran. 
11 Tim Pelaksana membuat dokumen proses pembelajaran. 
12 Tim Pelaksana menyusun laporan dan menyampaikannya kepada 

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
13 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengkaji laporan dan memberikan 

saran serta arahan. 
 

b) Proses Evaluasi Hasil Belajar  

Proses evaluasi akhir hasil belajar merupakan kegiatan untuk mengetahui 

kemampuan akhir warga belajar setelah mengikuti seluruh program pembelajaran. 
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Proses evaluasi akhir melibatkan mitra kerja dan users sebagai evaluator, sehingga 

hasil evaluasi tentang kompetensi lulusan dapat dipertanggung jawabkan. Prosedur 

mutu evaluasi hasil belajar tahap akhir digambarkan dalam bentuk model 4.10. 
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Gambar: 4.10. Prosedur Mutu Kegiatan Evaluasi Hasil Belajar 

Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar 4.10. tentang 

prosedur mutu kegiatan evaluasi hasil belajar tahap akhir dapat dibaca di dalam 

tabel 4.23. berikut. 

Tabel 4.23. Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Evaluasi Hasil Belajar Tahap Akhir. 

 

Nomor Urut 
Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Evaluasi Hasil Belajar Tahap Akhir 

1 Pihak yang terlibat dalam ujian akhir diantaranya Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar, Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana dan user 

2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar membentuk tim evaluator. 
3 Staf Tata Usaha membuat draft SK tim evaluator, kemudian 

ditandatangani oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan didistribusikan  
. 

4 Tim Pelaksana berkoordinasi dengan dunia usaha dan industri untuk 
menyusun instrumen , jadual dan   evaluasi. 

5 Tim Pelaksana menyusun rencana evaluasi dan laporan hasil 
pembahasan untuk dikonsultasikan kepada Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar. 

6 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan review dan memberikan 
validasi (tandatangan) apabila dianggap sudah sesuai   

7 Pelaksana evaluasi akhir adalah dunia usaha dan industri 
8 Hasil ujian akhir dianalisis oleh evaluator (dunia usaha atau dunia 

industri) dan hasilnya diberikan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
dan Tim Pelaksana. 

9 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan analissis akhir dan 
membuat pengumuman hasil ujian berdasarkan hasil ujian akhir   

10 Pengumuman hasil ujian diberikan kepada pihak terkait. 
11 Tim Pelaksana menyiapkan Surat Tanda Tamat Kursus (sertifikat ) yang 

ditandatangani   Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dengan Users   
12 Sertifikat diserahkan kepada lulusan kursus. 

 

c) Proses Penempatan Lulusan 
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Tujuan akhir dari proses pelaksanaan kursus keterampilan adalah 

mengupayakan agar setiap lulusan memperoleh mata pencaharian yang tetap dan 

layak. Upaya untuk memperoleh mata pencaharaian dapat dilakukan melalui bekerja 

di dunia usaha atau industri atau berusaha mandiri. Proses tersebut membutuhkan 

prosedur yang sistematis untuk menjadi acuan kerja. Prosedur mutu penempatan 

lulusan digambarkan dalam bentuk gambar model 4.11 

Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 

Tata Usaha Pamong Belajar 
(Tim Pelaksana) 

Lulusan Users 
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Gambar: 4.11. Prosedur Mutu Penempatan Lulusan 

Rincian ringkas kegiatan yang tersaji di dalam gambar 4.11. tentang     

Mengkaji hasil 
ujian akhir 

Memberi 
masukan 

Validasi 
 

Menentukan pelaks. 
Penempatan 

Lulusan 
Memberi 
masukan 

Memberi 
masukan 

Melakukan 
penjajagan 

lulusan; usaha 
mandiri/ bekerja 

Menerima 
Surat 

Menentukan 
pilihan usaha: 

mandiri/ bekerja 

Setuju Tidak 
Revisi 

Ya 

Membuat surat 
pemanggilan 
lulusan utk 
penjajagan 

k i i  l l  

Koordinasi dengan 
DUNIA USAHA 
ATAU DUNIA 
INDUSTRI : 

Membuat 
Kesepakatan 

Membuat  Akad 
Kerjasama 

Memberi 
masukan Validasi  

 

Setuju Tidak Revisi 

Ya Membuat  SK 
Penempatan 

Surat pemanggilan pst 
utk penempatan di 

DUNIA USAHA ATAU 
Validasi  

 

Setuju Revisi 
Tidak 

Ya 

Menerima 
Surat 

Pengarahan kpd lulus-
an dan penyerahan ke 

DU/DDI 
Menerima  

penenpatan 

Menerima lulusan 
dan mendatangi 
akad kerjasama 



211 
 

 

prosedur mutu kegiatan penempatan lulusan dapat dibaca di dalam tabel 4.24. 

Tabel 4.24. Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Penempatan Lulusan 

Nomor Urut 
Kegiatan 

Uraian Prosedur Mutu Penempatan Lulusan 

1 Pihak yang terlibat dalam penempatan lulusan diantaranya Kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar, Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana, dan dunia 
usaha atau dunia industri. 

2 Tim Pelaksana mengkaji hasil ujian akhir. 
3 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengundang Staf Tata Usaha, Tim 

Pelaksana dan users mendiskusikan pelaksanaan penempatan lulusan. 
4 Staf Tata Usaha membuat surat pemanggilan lulusan untuk penjajagan 

keinginan lulusan. 
5 Tim Pelaksana melakukan penjajagan keinginan lulusan untuk usaha 

mandiri atau bekerja. 
6 Tim Pelaksana berkoordinasi dengan dunia usaha atau dunia industri 

(users) tentang keinginan lulusan dan meminta persetujuan 
penempatan. 

7 Hasil koordinasi dilaporkan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
dan dibuatkan Surat Keputusan penempatan lulusan. 

8 Staf Tata Usaha membuat surat pemanggilan peserta yang 
ditandatangani Kepala Sanggar Kegiatan Belajar perihal penempatan 
lulusan. 

9 Tim Pelaksana memberikan arahan kepada lulusan dan menyerahkan 
kepada user sesuai akad kerjasama  

 
4) Pengendalian dan Perbaikan Mutu 

Cakupan pengendalian dan perbaikan mutu pengelolaan kursus 

keterampilan berbasis life skill dilakukan dalam proses dua tahap, yaitu: (1) 

pendampingan lulusan, dan (2) perbaikan mutu pengelolaan. 

a) Pendampingan Lulusan 

Tanggung jawab Sanggar Kegiatan Belajar dalam menyalurkan atau 

menempatkan lulusan di dunia usaha dan berusaha mandiri adalah memberikan 

bantuan atau bimbingan teknis agar mereka dapat dipantau tingkat kemampuan kerja 

dan berbagai masalah yang dihadapi untuk diberi bimbingan, apabila diperlukan. 

Proses tersebut melibatkan users, warga belajar yang sudah bekerja atau berusaha 
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mandiri, dan mitra kerja. Oleh karena itu untuk memastikan pola pendampingan 

tersebut perlu disusun prosedur mutu dalam bantuk gambar 4.12. berikut. 
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Gambar: 4.12. Prosedur Mutu Pendampingan Lulusan 
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Rincian singkat kegiatan yang tersaji di dalam gambar 4.12. tentang 

prosedur mutu pendampingan lulusan dapat dibaca di dalam tabel 4.25. 

Tabel 4.25. Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Pendampingan Lulusan 

Nomor Urut 
Kegiatan 

Uraian Kegiatan Prosdur Mutu Pendampingan Lulusan 

1 Pihak yang terkait dalam pendampingan diantaranya Kepala, staf  Tata 
Usaha, Tim Pelaksana, dunia usaha atau dunia industri dan mitra kerja. 

2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan rapat dengan mitra dunia 
usaha atau dunia industri, Staf Tata Usaha dan Tim Pelaksana mengenai 
bentuk pendampingan. 

3 Staf Tata Usaha membuat SK tim pendampingan untuk direview dan 
ditandatangani Kepala Sanggar Kegiatan Belajar. 

4 Tim Pelaksana membuat disain dan instrumen pendampingan dan jadual 
pendampingan . 

5 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview disain, instrumen dan jadual. 
Apabila dinilai sudah layak segera ditandatangani. 

6 Tim Pelaksana menyusun jadual pelaksanaan pendampingan 
7 Tim Pelaksana bekerjasama dengan mitra dan dunia usaha atau dunia 

industri melakukan pendampingan secara berkala. 
8 Tim Pelaksana membuat laporan hasil pendampingan secara berkala dan 

dalam bentuk tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar. 

9 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview laporan tim pengelola dan 
memberikan saran pendapat dan juga melakukan monitoring dan evaluasi 
di lokasi lulusan bekerja atau berusaha mandiri. 

 

b) Perbaikan Mutu Pengelolaan 

Proses pengelolaan kursus keterampilan tidak dapat lepas dari berbagai 

masalah, kekurangan atau kelemahan. Dengan adanya proses perbaikan mutu 

pengelolaan berarti ada upaya untuk melakukan perbaikan mutu pengelolaan yang 

menuju pada perbaikan setiap tahap. Sebagai upaya untuk memberikan acuan kerja 

pelaksanaan perbaikan mutu pengelolaan maka prosedur mutu disusun dalam bentuk 

gambar model 4.13. 



214 
 

 

 

 

 

Kepala 
Sanggar 
Kegiatan 
Belajar 

Tata Usaha Pamong 
Belajar (Tim 
Pelaksana) 

Mitra kerja 
(Praktisi/Expert) 

Dunia Usaha 
atau Dunia 

Industri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Memimpin 
FGD  

Pemaparan 
Hasil 

Pemaparan 
Hasil 

Pemaparan 
Hasil 

Pemaparan 
Hasil 

Analisis 
Masukan & 
Simpulan 

Action Plan 
Perbaikan 

Saran, 
masukan 

Saran, 
masukan 

Saran, 
masukan 

Saran, 
masukan 

Setuju 

Ya Proses 
Persurata

Perbaikan  
Mutu 

Laporan 
hasil 

Setuju 
Tidak 

Monev 
  

Revisi 

Ya 

Pengarsipan 



215 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Gambar: 4.13. Prosedur Mutu Perbaikan Mutu Pengelolaan  

Rincian singkat kegiatan yang tersaji di dalam gambar 4.13. tentang prosedur 

mutu perbaikan mutu pengelolaan dapat dibaca di dalam tabel 4.26. 

 

Tabel 4.26. Rincian Kegiatan Prosedur Mutu Perbaikan Mutu Pengelolaan. 
 

Nomor Urut 
Kegiatan 

Uraian Kegiatan Prosedur Mutu Perbaikan Mutu Pengelolaan 

1 Pihak yang terkait dalam perbaikan mutu diantaranya Kepala, Staf Tata 
Usaha, Tim Pelaksana, mitra kerja dan dunia usaha atau dunia industri. 

2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengajak diskusi pihak yang terkait 
tentang kelemahan-kelamahan pelaksanaan. 

3 Staf Tata Usaha memaparkan beberapa kekuatan dan kelemahan. 
4 Tim pengelola usaha memaparkan beberapa kekuatan dan kelemahan. 
5 Mitra kerja usaha memaparkan beberapa kekuatan dan kelemahan. 
6 Dunia usaha atau dunia industri memaparkan beberapa kekuatan dan 

kelemahan. 
7 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menganalisis paparan tersebut di atas 

untuk disimpulkan komponen-komponen yang harus diperbaiki. 
8 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengajak pihak terkait untuk 

merumuskan berbagai alternatif prioritas perbaikan. 
9 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menunjuk Tim Pelaksana untuk 

melakukan perbaikan mutu sesuai hasil diskusi. 
10 Tim Pelaksana melakukan perbaikan mutu sesuai hasil diskusi. 
11 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan monitoring dan 

pengendalian pelaksanaan perbaikan mutu. 
 

Dari keseluruhan prosedur mutu di atas terdapat 115 rincian kerja prosedur 

mutu yang harus dilaksanakan oleh pengelola kursus keterampilan berbasis life skill 

di Sanggar Kegiatan Belajar. Prosedur mutu tersebut dapat terlaksana dengan baik 

apabila penyelenggara program kursus benar-benar memahami keseluruhan 

komponen yang terdapat di dalam prosedur mutu tersebut. 

 



216 
 

 

2. Validasi Model Konseptual  

Validasi konseptual atas model pengelolaan kursus berbasis life skill 

diselenggarakan dua kali dengan menerapakan teknik diskusi kelompok terfokus 

(Focus Ggroup Discussion) dan teknik Delphi. 

 

 

 

a. Diskusi Kelompok Terfokus Putaran Pertama 

Tujuan dari Focus Group Discussion tahap pertama ini adalah untuk 

memperoleh masukan dari pengalaman-pengalaman praktisi penyelenggara program 

kursus guna memperbaiki prosedur pengelolaan sehingga life skill yang disusun 

mendekati kelayakan untuk diterapkan. 

 

1) Pelaksanaan 

Focus Group Discussion (FGD) dilaksanakan pada tanggal 9 september 

2006. Kegiatan ini diikuti oleh 23 orang, terdiri dari: (a) 4 orang Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar Grobogan, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  Semarang, Kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar Sukoharjo yang berpendidikan Magister Manajemen 

Pendidikan, dan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Surakarta berpendidikan S1 

Pendidikan Luar Sekolah, (b)  4 orang Staf Tata Usaha, dari Sanggar Kegiatan 

Belajar  Sukoharjo, Grobogan, Semarang dan Demak berpendidikan Sarjana, (c) 10 

orang Pamong Belajar dari Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan 

Pemuda dan Sanggar Kegiatan Belajar  yang berpendidikan Minimal Sarjana dan 
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Magister Manajemen Pendidikan dan yang telah berpengalaman melaksanakan 

program kursus minimal 5 tahun, (c) 3 orang penyelenggara kursus di Lembaga 

Pendidikan Kursus (LPK), yang diwakili LPK Citra Ilmu Ungaran, LPK Bina Siswa 

Ambarawa dan LPK Amika Salatiga, yang telah banyak mencetak lulusan kursus dan 

lulusannya diterima pasar kerja, dan (d) 2 orang pengelola unit usaha dari Sari 

Garment Ungaran dan Gripak Ungaran Semarang yang sudah melakukan program 

kemitraan dengan masyarakat 

Proses Focus Group Discussion  tahap pertama dilakukan sebagai berikut: (1) 

Peneliti menjelaskan maksud dan tujuan pelaksanaan Focus Group Discussion   bagi 

prosedur pengelolaan kursus; (2) masing-masing peserta Focus Group Discussion  

diberi copy prosedur mutu dan catatan masukan perbaikan; (3) peserta diberi waktu 1 

jam untuk membaca dan memberikan masukan perbaikan; (4) peneliti menjelaskan 

prosedur pengelolaan kursus setahap demi bertahap dan  setiap peserta diberi waktu 

untuk menanggapi dan usul perbaikan; (5) setiap akhir pembahasan  tahap prosedur 

pengelolaan kursus semua peserta diminta persetujuannya secara aklamasi tentang 

kelayakan prosedur mutu untuk diterapkan di Sanggar Kegiatan Belajar , apabila 

disetujui maka dilanjutkan ke tahap berikutnya; (6) setelah semua prosedur selesai 

dibahas maka peneliti menjelaskan konsekuensi yang harus dilakukan oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar dalam menerapkan prosedur pengelolaan kursus berbasis life skill, 

dan semua peserta diminta memberikan tanggapan akhir, dan (g) Focus Group 

Discussion   ditutup setelah semua prosedur pengelolaan selesai dibahas dan semua 

peserta memberikan tanggapan akhir. 
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2) Analisis dan Refleksi Hasil Focus Group Discussion Putaran Pertama 

Beberapa tanggapan partisipan kegiatan focus group discussion tahap pertama 

adalah sebagai berikut:  

a) Penilaian Umum terhadap Panduan Manajemen Mutu Kursus 

(1) Tahap-tahap dalam pengelolaan kursus sudah sesuai harapan peserta namun 

perlu disusun rincian proses. 

(2) Tahap proses manajemen cukup bagus dan hanya mungkin diterapkan di 

Sanggar Kegiatan Belajar karena memiliki tenaga, fasilitas, sumber dana dan 

jaringan kerja. Namun akan mengalami kesulitan apabila diterapkan di 

lembaga Pendidikan Non Formal lainnya yang tidak memiliki cukup tenaga, 

dana dan fasilitas. 

(3) Pedoman manajemen mutu dapat dijadikan acuan pelaksanaan kursus 

keterampilan di Sanggar Kegiatan Belajar namun perlu adanya sosialisasi 

dalam upaya menggalang komitmen dan pemahaman bersama. 

b) Penilaian  terhadap Prosedur Mutu Pembentukan Tim pelaksana  

(1) Pembentukan Tim Pelaksana harus mempertimbangkan kemampuan dan 

pengalaman para Pamong Belajar. 

(2) Tim Pelaksana harus melibatkan para Staf Tata Usaha. 

(3) Apabila memungkinkan, Tim Pelaksana melibatkan, mitra kerja. 

(4) Surat Keputusan Tim Pelaksana kursus hendaknya berisi personel, rincian 

tugas dan target hasil. 
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(5) Disain rencana kerja merupakan acuan kerja Tim Pelaksana bukan 

merupakan proposal. 

c) Penilaian terhadap Prosedur Mutu Identifikasi Kebutuhan Belajar 

(1) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan belajar tidak dibatasi pada salah satu 

sasaran calon users atau salah satu program keterampilan 

(2) Sebaiknya pimpinan dapat terlibat dalam pelaksanaan identifikasi 

kebutuhan belajar di lapangan 

(3) Apabila memungkinkan instrumen identifikasi kebutuhan belajar disusun 

sebagai acuan di lapangan. 

(4) Perlu ada acuan identifikasi kebutuhan yang mencakup tentang personal, 

social, vocational dan academik skill, sehingga proses identifikasi 

kebutuhan tidak terjebak dalam salah satu komponen. 

d) Penilaian  terhadap Prosedur Mutu Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar 

(1) Perlu ditegaskan dalam acuan penyusunan kurikulum tentang komponen life 

skill yakni: personal skill, social skill, vocational skill dan akademic skill. 

(2) Perlu disusunkan format kurikulum dan sistematika bahan ajar sebagai 

acuan. 

(3) Sebaiknya Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  terlibat langsung dalam 

penyusunan kurikulum dan bahan ajar. 

e) Penilaian  terhadap Prosedur Mutu Rekrutmen Calon Sumber Belajar dan Calon 

Warga Belajar 
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Penilaian terhadap prosedur mutu rekrutmen sumber belajar dan warga belajar 

diperoleh informasi bahwa standar kompetensi sumber belajar ditetapkan 

langsung oleh Sanggar Kegiatan Belajar, dan rekrutmen dan seleksi calon warga 

belajar dan sumber belajar sebaiknya dilakukan sendiri oleh Sanggar Kegiatan 

Belajar . 

f) Penilaian terhadap Prosedur Mutu Pengadaan Fasilitas 

Penilaian terhadap prosedur mutu pengadaan fasilitas diperoleh informasi 

bahwa pengorganisasian pengadaan fasilitas kursus adalah Tim Pelaksana; 

proses pengecekan fasilitas sebaiknya dilakukan sebelum akad dan sesudah 

akad ditandatangani, dan proses pengadaan dana belajar sebaiknya tidak perlu 

diurai secara rinci sumbernya karena di Sanggar Kegiatan Belajar ada 

pendanaan dan dukungan dari mitra dan warga belajar. 

g) Penilaian terhadap Prosedur Mutu Koordinasi dan Orientasi 

Penilaian terhadap prosedur mutu koordinasi dan orientasi diperoleh informasi 

bahwa Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  harus memberikan arahan tentang 

kebijakan kursus berbasis life skill; perlu adanya surat kesepakatan antara Tim 

Pelaksana, calon sumber belajar dan warga belajar tentang kesediaan mentaati 

hasil-hasil orientasi yang telah disepakati, dan disain dalam orientasi hanya  

merupakan rencana pelaksanaan orientasi yang mencakup rancangan tentang 

apa, mengapa, siapa, bagaimana dan apa yang diharapkan dari orientasi. 

h) Penilaian terhadap Prosedur Mutu pada Tahap Pembelajaran   
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Penilaian terhadap Prosedur Mutu Pelaksanaan Pembelajaran diperoleh 

informasi bahwa sentral pelaksanaan pembelajaran sebaiknya pada warga 

belajar bukan pada Tim Pelaksana; Tim Pelaksana harus melakukan monitoring 

dan mendampingi sumber belajar pada setiap proses pembelajaran; buku 

administrasi pembelajaran harus disusun oleh Tim Pelaksana dan sumber 

belajar secara proporsional, dan perlu dibuatkan tambahan kegiatan pelaksanaan 

evaluasi proses. 

 

 

i) Penilaian terhadap Prosedur Mutu Pelaksanaan Evaluasi 

Penilaian terhadap Prosedur Mutu Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar diperoleh 

informasi bahwa Tim Pelaksanaan evaluasi hasil belajar sebaiknya terdiri dari 

Tim Pelaksana dan tim evaluator; instrumen evaluasi sebaiknya yang menyusun 

dari tim evaluator; evaluasi hasil belajar atau evaluasi kompetensi lulusan cukup 

dilakukan oleh Users bukan oleh lembaga khusus; pelaksanaan uji kompetensi 

dan analisis hasil evaluasi sebaiknya oleh tim evaluator dari users, dan sertifikat 

bagi lulusan sebaiknya ditandatangani oleh Sanggar Kegiatan Belajar  

bekerjasama dengan mitra kerja dan users dan diketahui oleh Kepala Dinas 

Pendidikan setempat. 

j) Penilaian terhadap Prosedur Mutu Penempatan Lulusan 
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Penilaian terhadap  Prosedur Mutu Penempatan Lulusan diperoleh informasi 

bahwa proses penjajagan minat lulusan dilakukan sejak awal sebelum mengikuti 

kursus keterampilan sehingga mudah diarahkan. 

k) Penilaian terhadap Prosedur Mutu  Pendampingan lulusan 

Penilaian terhadap Prosedur Mutu Pendampingan Lulusan diperoleh informasi 

bahwa pihak-pihak yang melakukan pendampingan lulusan adalah Tim 

Pelaksana dan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dapat juga melakukan 

monitoring dan evaluasi di tempat kerja lulusan, dan perlu penambahan 

kegiatan pertemuan bersama antara Sanggar Kegiatan Belajar dengan Users 

untuk memecahkan masalah selama lulusan melaksanakan kerja. 

 

 

l) Penilaian terhadap Prosedur Mutu Perbaikan Mutu Pengelolaan 

Penilaian terhadap Prosedur Mutu Perbaikan Mutu Pengelolaan diperoleh 

informasi bahwa pihak-pihak yang bertanggung jawab perbaikan mutu adalah 

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan pelaksana perbaikan adalah Staf Tata 

Usaha dan Tim Pelaksana, dan proses perbaikan mutu harus dimonitor secara 

berkala dan harus ada laporan perkembangannya. 

Berdasarkan pada beberapa hasil analisis tersebut, ada beberapa temuan 

yang perlu dilaksanakan dalam memperbaiki model konseptual. Ada tujuh temuan 

yang perlu dilaksanakan, yaitu: 
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a) Tugas masing masing pihak yang terlibat sudah proporsional dan sesuai dengan 

fungsinya. 

b) Beban tugas terbanyak adalah Pamong Belajar sebagai Tim Pelaksana sehingga 

perlu pemahaman khusus dan hal ini menjadi lebih baik karena memungkinkan 

mereka akan memperoleh angka kredit cukup banyak. 

c) Dengan prosedur tersebut akan memudahkan pengelolaan karena peran masing-

masing pihak jelas dan proporsional. 

d) Perlunya instrumen pelengkap yang akan digunakan untuk melaksanakan 

prosedur. 

e) Keterbacaan dan penyusunan prosedur yang sistematis sehingga mampu 

menjamin mutu proses dan hasil pelaksanaan program kursus berbasis life skill. 

f) Catatan khusus dokumen apa saja yang harus dipenuhi dari setiap prosedur 

pengelolaan. 

g) Penerapan prosedur pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill perlu 

dilakukan kursus atau orientasi teknis terlebih dahulu kepada Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar, Staf Tata Usaha dan Pamong Belajar. 

Partisipan di samping memberikan berbagai penilaian juga memberikan 

beberapa saran yang perlu ditindaklajuti. Tabel berikut merupakan masukan dari 

peserta Focus Group Discussion yang digunakan sebagai bahan untuk memperbaiki 

life skill prosedur mutu.  

Tabel 4.27.  Prosedur yang Dinilai dan Bentuk Penilaian yang Perlu Diberi-kan 
Tindak Lanjut Perbaikan Model 
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No Prosedur yang  Dinilai Bentuk Penilaian yang Perlu Ditindaklanjuti 
1 Prosedur penyusunan Tim 

Pelaksana 
Tim Pelaksana harus melibatkan Staf Tata Usaha. 

2 Prosedur identifikasi kebutuhan 
belajar 

Sasaran identifikasi harus beberapa tempat dan jenis. 

3 Prosedur penyusunan kurikulum 
dan bahan ajar 

keterlibatan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dalam 
penyusunan kurikulum dan bahan ajar. 

4 Prosedur rekrutmen dan seleksi 
calon sumber belajar dan warga 
belajar 

Rekrutmen dan seleksi calon warga belajar dan sumber 
belajar   dilakukan sendiri oleh Sanggar Kegiatan Belajar 
tanpa melibatkan mitra. 

5 Prosedur pengadaan fasilitas 
belajar 

1.Tim Pelaksana sebagai pengorganisir pengadaan 
fasilitas belajar. 

2.Proses pengecekan fasilitas   dilakukan sebelum dan 
sesudah akad ditandatangani. 

6 Prosedur koordinasi dan orientasi Penandatanganan akad kesepakatan belajar antara 
sumber belajar, warga belajar dan Tim Pelaksana. 

7 Prosedur pelaksanaan 
pembelajaran 

1.Sentral pembelajaran berada pada warga belajar. 
2.Adanya evaluasi proses. 
3.Kegiatan Tim Pelaksana dalam kegiatan pembelajaran 

dan administrasi. 
8 Prosedur evaluasi hasil belajar 1.Adanya Tim Pelaksana dan tim evaluator 

2.Tim evaluator dari users yang bertindak sebagai Tim 
Pelaksana evaluasi. 

9 Prosedur penempatan lulusan Penjajagan keinginan lulusan dilakukan sebelum 
kegiatan belajar atau pada saat seleksi. 

10 Prosedur pendampingan lulusan 1.Tim Pelaksana sebagai pendamping lulusan 
2.Adanya pertemuan bersama dengan users untuk 

memecahkan masalah (pendampingan). 
11 Prosedur perbaikan mutu 

berkelanjutan 
1.Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagai pihak yang 

bertanggung jawab. 
2.Proses monitoring perbaikan mutu. 

 

Di samping adanya hasil penilaian dan saran yang harus diberikan tindak 

lanjut tersebut, juga terdapat beberapa tanggapan yang perlu diberikan tindak lanjut 

namun tidak perlu mengubah prosedur mutu yang telah disusun. Beberapa tangapan 

yang dimaksud yaitu: 

a) Instrumen atau format dalam setiap langkah kegiatan sebagai pelengkap prosedur 

perlu dilampirkan dalam panduan. 

b) Dokumen-dokumen apa saja yang harus dipenuhi dalam setiap langkah. 

c) Sistematika disain atau surat keputusan disetiap langkah. 
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3) Revisi Draft Model berdasarkan Focus Group Discussion Tahap Pertama 

Berdasarkan masukan  hasil penilaian peserta Focus Group Discussion  tahap 

pertama, maka terdapat perubahan rincian kerja yang semula 115 menjadi  117 

rincian kerja. Perubahan ini disajikan di dalam tabel 4.28. 

Tabel 4.28. Rincian Revisi Rincian Kerja Prosedur Mutu 

No Prosedur 
Pada Tahap 

Sebelum 
Focus 
Group 

Discussion I 

Sesudah 
Focus 
Group 

Discussion I 

Rincian kerja yang berubah 
Tambah/ Kurang Perbaikan 

1 Penyusunan 
Tim 
Pelaksana 

10 10 - Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 
bersama Pamong 
Belajar dan Staf Tata 
Usaha berdiskusi 
menyusun Tim 
Pelaksana kursus 
berbasis life skill di 
Sanggar Kegiatan 
Belajar 

2 Pelaksanaan 
Identifikasi 

13 14 Tim Pelaksana 
segera 
melakukan 
pertemuan untuk 
membuat 
instrumen, 
menetapkan 
beberapa sasaran 
identifikasi dan 
rencana kerja 
operasional (+) 
 

Tim Pelaksana 
melakukan 
identifikasi tentang 
karakteristik tenaga 
kerja yang di 
butuhkan meliputi: 
kriteria personal, 
sosial, keterampilan 
dan kemampuan 
berfikir 

3 Penyusunan 
kurikulum 
dan bahan 
ajar 

8 9 Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 
mempimpin 
langsung dalam 
penyusunan dan 
pembahasan 
kurikulum dan 
bahan ajar. (+) 

Mitra kerja dan calon 
users diminta 
memberikan masukan 
perbaikan draft 
kurikulum dan bahan  
ajar yang mengacu 
pada kebutuhan 
users. Kurikulum dan 
bahan ajar tersebut 
mencakup personal 
skill, social skill, 
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academic skill dan 
vocational skill. 

4 Rekrutmen 
Calon 
Sumber dan 
Warga 
Belajar 

11 10 Mitra Kerja dan 
Users membantu 
pelaksanaan 
rekrutmen calon 
warga belajar  (-) 

- 

5 Pengadaan 
fasilitas 

8 7 Staf Tata usah 
mengkoordinir 
pengadaan 
fasilitas kursus (-
) 
 
 
 
 

(1). Tim Pelaksana 
mengkoordinasi 
menyiapkan seluruh 
fasilitas kursus 
keterampilan 
(2) Tim Pelaksana 
melakukan 
pengecekan kesiapan 
fasilitas kursus sesuai 
dengan kebutuhan 

6 Kooordinasi 
dan orientasi 

11 12 Dalam 
pelaksanaan 
orientasi Kepala 
Sanggar 
Kegiatan Belajar 
memberikan 
sambutan dan 
arahan kebijakan 
program kursus 
berbasis life skill 
(+) 

Hasil orientasi adalah 
kesepakatan kerja 
pelaksanaan program 
secara bersama 

7 Proses 
Pembelajaran 

13 13 - Tim Pelaksana 
menyiapkan 
administrasi 
pembelajaran , sarana 
belajar, dan evaluasi 
program 

8 Evaluasi 
Hasil Belajar 

12 12 - (1) Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 
membentuk Tim 
Pelaksana evaluasi 
(Tim Pelaksana dan 
tim evaluator) 
 
(2) Pelaksana 
evaluasi akhir adalah 
tim evaluator dari 
dunia usaha dan 
industri 
(3) Tim Pelaksana 
menyiapkan surat 
tamat kursus / 
Sertifikat kursus yang 



227 
 

 

ditandatangani 
bersama antara Ka 
Sanggar Kegiatan 
Belajar dengan dunia 
usaha atau dunia 
industri (Users) dan 
diketahui oleh Kepala 
Dinas pendidikan 
setempat 

9 Penempatan 
lulusan 
Kursus 

9 9 - Tim Pelaksana 
melakukan 
penjajagan kembali 
keinginan lulusan 
untuk usaha mandiri 
atau bekerja 

10 Pendamping
an Lulusan 

9 10 Tim Pelaksana 
melakukan 
diskusi dengan 
Users membahas 
masalah dan 
pemecahan 
seputar 
kemampuan dan 
produktifitas 
lulusan di tempat 
kerja atau usaha 

- 

11 Perbaikan 
mutu 

11 11 - Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 
melakukan 
monitoring dan 
pengendalian proses 
pelaksanaan 
perbaikan mutu 

 Jumlah 115 117  
 
 

b. Pelaksanaan Teknik Delphi  

Tujuan pelaksanaan teknik Delphi adalah untuk memperoleh masukan dan 

kesepakatan dari para pakar, expert dan praktisi yang selama ini terlibat dalam 

pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar. Hal 

ini penting artinya dalam upaya memperoleh kesepakatan tentang rincian kerja yang 

layak dan tidak layak dimasukkan dalam  prosedur mutu pengelolaan kursus, 
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sehingga draft model yang sudah dibahas dalam tahap awal dapat diterima oleh 

semua pihak. 

 
1) Pelaksanaan Teknik Delphi 

Teknik delphi dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 20 oktober 2006. 

Sasaran teknik delphi adalah: (a) Seluruh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar se Jawa 

Tengah (30 orang), (b) 30 Staf Tata Usaha, (c) 30 Pamong Belajar Sanggar Kegiatan 

Belajar, dan (d) 30 mitra kerja Sanggar Kegiatan Belajar, Manajer kursus dan Unit 

Usaha Rekan Kerja Sanggar Kegiatan Belajar. Alasan pemilihan responden ini adalah 

karena selama ini mereka yang merasakan dan s sebagai pelaku di lapangan sekaligus 

mereka adalah pakar-pakar dalam pengelolaan kursus. Dari 120 kuestioner yang 

disebarkan dapat kembali sejumlah 107 kuestioner.  

Proses pelaksanaan teknik delphi adalah sebagai berikut: (1) peneliti 

mengirimkan acuan prosedur pengelolaan dan kuestioner kepada Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar, Staf Tata Usaha, Pamong Belajar, mitra kerja Sanggar Kegiatan 

Belajar, Manajer kursus dan unit usaha mitra Sanggar Kegiatan Belajar untuk 

mengkaji prosedur dan mengisi lembar kuestioner dengan cara memberi tanda (V) 

pada item pilihan yang sesuai pendapat responden; (2) responden (120 orang) diberi 

waktu 10 hari untuk melakukan pengkajian dan mengisi kuestioner yang sudah 

diterima, dan kuestioner yang masuk ditabulasi dan dianalisa sebagai bahan perbaikan 

prosedur pengelolaan.  
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Dimensi dan indikator prosedur pengelolaan kursus berbasis life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar dikembangkan berdasarkan kajian teoritis dan Focus Group 

Discussion dengan para praktisi dan pakar serta pengalaman empiris peneliti yang 

cukup lama mengelola program pendidikan luar sekolah. Untuk mengetahui penilaian 

terhadap indikator oleh praktisi secara luas, maka indikator ini disusun dalam bentuk 

kuestioner dengan skala bertingkat yaitu tidak penting (TP), kurang penting (KP), 

penting (P) dan sangat penting (SP). 

Hasil kuestioner teknik delphi dianalisis dengan menghitung persentase 

jawaban responden terhadap pernyataan yang disajikan. Kriteria yang digunakan 

adalah 75%; artinya jika 75% atau lebih responden menyatakan sangat penting  (SP) 

dan penting (P) pada butir tertentu, maka butir tersebut dapat diterima dalam prosedur 

pengelolaan. Sebaliknya apabila responden menyatakan kurang dari 75%, maka butir 

tersebut perlu dibahas dalam Focus Group Discussion tahap kedua yang melibatkan 

para praktisi, expert, akademisi dan teknisi program PLS. Penentuan kriteria 75% 

didasarkan atas asumsi bahwa pada tahap ini merupakan tahap penyeleksian 

deskriptor masing-masing indikator dalam prosedur pengelolaan. 

 

2) Analisis dan Refleksi 

Data yang diperoleh dari kuestioner teknik delphi selanjutnya dianalisis 

dengan persentase khusus untuk jawaban sangat penting (SP) dan penting (P). 
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a) Prosedur Mutu Pembentukan Tim Pelaksana 

Data tentang prosedur mutu pembentukan tim pelaksana kursus disajikan di 

dalam tabel 4.29. 

Tabel 4.29. Prosedur Mutu Pembentukan Tim Pelaksana 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Indikator  prosedur pembentukan Tim 
Pelaksana program kursus keterampilan 

berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar 

 Penting 
(P) 

Sangat 
Penting 

(SP) 

Total 

1 Dalam proses pembentukan Tim Pelaksana 
melibatkan Kepala, Staf Tata Usaha dan 
Pamong Belajar 

55% 42% 97% 

2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar bersama 
Pamong Belajar dan Staf Tata Usaha berdiskusi 
menyusun Tim Pelaksana kursus berbasis life 
skill di Sanggar Kegiatan Belajar 

44% 49% 93% 

3 Staf Tata Usaha membuatkan draft SK Tim 
Pelaksana 

27% 46% 73% 

4 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview 
draft sebelum ditandatangani 

41% 49% 90% 

5 Staf Tata Usaha memproses SK dan 
menyampaikan kepada Pamong Belajar 

42% 44% 86% 

6 Pamong Belajar (Tim Pelaksana) membuat 
draft disain pelaksanaan program life skill 

27% 46% 73% 

7 Tim Pelaksana mengkonsultasikan kepada 
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 

37% 46% 83% 

8 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview 
disain rencana kerja dan memberi arahan 

44% 46% 90% 

9 Pamong Belajar (Tim Pelaksana) melakukan 
perbaikan dan menyelesaikannya 

38% 51% 89% 

10 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menandatangi 
disain yang telah diperbaiki 

55% 43% 98% 

 

Dengan menerapkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni 75%, maka dari 10 

indikator prosedur pembentukan Tim Pelaksana program di Sanggar Kegiatan Belajar 

yang belum memenuhi kriteria dan perlu dibahas kembali dalam Focus Group 

Discussion tahap kedua yakni indikator nomor 3 dan nomor 6. 

b) Prosedur Mutu Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan belajar 
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Data tentang prosedur mutu identifikasi kebutuhan belajar disajikan di dalam 

tabel 4.30. 

 

Tabel 4.30. Prosedur Mutu Identifikasi Kebutuhan Belajar 
 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Indikator  
Kegiatan dalam Prosedur 
Identifikasi Kebutuhan 

Penting  
(P) 

Sangat 
Penting 

(SP) 

 
Total 

1 Proses identifikasi melibatkan Kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar, Staf Tata Usaha, 
Tim Pelaksana dan users dari Dunia usaha 
atau industri 

62% 21% 93% 

2 Tim Pelaksana mengusulkan surat tugas 
untuk melakukan identifikasi   

31% 39% 70% 

3 Staf Tata Usaha membuat draft surat tugas 
dan mengusulkannya kepada Kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar 

31% 41% 72% 

4 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar  mereview 
surat tersebut apabila dianggap layak segera 
ditandatangani 

44% 47% 91% 

5 Staf Tata Usaha memproses surat tugas dan 
mendistribusikan kepada Tim Pelaksana 

42% 37% 79% 

6 Tim Pelaksana segera melakukan pertemuan 
untuk membuat instrumen, menetapkan 
beberapa sasaran identifikasi dan rencana 
kerja operasional 

51% 41% 92% 

7 Hasil rencana kerja dikonsultasikan kepada 
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
 

56% 39% 95% 

8 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar segera 
memberikan bimbingan dan arahan, Apabila 
menyetujui segera menadatangani rencana 
kerja 

44% 49% 93% 

9 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
memerintahkan Staf Tata Usaha untuk 
membuat surat kepada pihak yang terkait 
dalam identifikasi. 

35% 57% 92% 

10 Tim Pelaksana melakukan koordinasi dengan 
users  (dunia industri, dunia usaha, dunia 
kerja) tentang kesediaan menerima tim 
identifikasi  

45% 55% 100% 

11 Tim Pelaksana melaporkan hasil koordinasi 
kepada Kepala 

66% 27% 93% 

12 Tim Pelaksana melakukan identifikasi tentang 
karakteristik tenaga kerja yang di butuhkan 
meliputi: kriteria personal, sosial, 
keterampilan dan kemampuan berfikir 

73% 27% 100% 

13 Hasil identifikasi dianalisis   dan disusun 
dalam laporan tertulis 

43% 37% 80% 

14 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview 47% 44% 91% 
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laporan dan memberikan arahan serta 
petunjuk sekaligus memberikan validasi 
(tandatangan) 

 
Dari 14 indikator dalam prosedur pelaksanaan identifikasi kebutuhan belajar 

terdapat 2 butir yang belum memenuhi kriteria 75% yakni indikator nomor 2 dan 3. 

Kedua indikator ini perlu dibahas kembali dalam Focus Group Discussion putaran 

kedua. 

c) Prosedur Mutu Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar 

Data tentang prosedur mutu penyusunan kurikulum dan bahan ajar disajikan 

di dalam tabel 4.31. 

Tabel 4.31. Prosedur Mutu Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Indikator Prosedur Penyusunan Kurikulum 
dan Bahan Ajar 

 
Penting (P) 

Sangat 
Penting (SP) 

 
Total 

1 Proses identifikasi melibatkan Kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar, Staf Tata Usaha, 
Tim Pelaksana, users dan mitra kerja expert 

65 % 31% 96% 

2 Tim Pelaksana bersama Staf Tata Usaha 
membuat surat tugas untuk berkoordinasi 
penyusunan kurikulum dan bahan ajar 
kepada mitra kerja dan calon users 

34% 54% 88% 

3 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview 
surat tugas, apabila setuju segera menanda 
tangani namun apabila perlu direvisi segera 
disampaikan Staf TU untuk diperbaiki 

53% 41% 94% 

4 Surat yang sudah diproses Staf Tata Usaha 
dan ditandatangani oleh Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar disampaikan kepada Tim 
Pelaksana, mitra kerja (praktisi atau expert) 
dan Calon Users 

39% 49% 88% 

5 Tim Pelaksana segera mempersiapkan 
bahan pertemuan berupa hasil identifikasi 
kebutuhan, draft kurikulum dan bahan ajar 

37% 56% 93% 

6 Mitra kerja dan calon users diminta 
memberikan masukan perbaikan draft 
kurikulum dan bahan  ajar yang mengacu 
pada kebutuhan users. dan mencakup 
personal skill, sosial skill, academic skill 
dan vocational skill.  

46% 48% 94% 

7 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
mempimpin langsung dalam penyusunan 
dan pembahasan kurikulum dan bahan 

31% 32% 63% 
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ajar. 
8 Hasil penyusunan dan pembahasan 

dilaporakan kepada Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 

56% 37% 93% 

9 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview, 
apabila setuju segera menandatangi untuk 
dijadikan kurikulum dan bahan ajar, 
sehingga Tim Pelaksana dapat segera 
melanjutkan tugas berikutnya. 

49% 48% 97% 

 
Dari 9 indikator prosedur pelaksanaan identifikasi kebutuhan belajar hanya 

ada satu yang belum memenuhi kriteria 75%, yakni indikator nomor 7. 

 

 

d) Prosedur Mutu Rekrutmen Warga Belajar dan Sumber Belajar 

Data tentang prosedur mutu rekrutmen warga belajar dan sumber belajar 

disajikan di dalam tabel 4.32. 

Tabel 4.32. Prosedur Mutu Rekrutmen Warga Belajar dan Sumber Belajar 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Indikator Prosedur Rekrutmen Sumber 
Belajar dan Warga Belajar 

Penting 
(P) 

Sangat 
Penting 

(SP) 

 
Total 

1 Pihak yang terlibat dalam rekrutmen 
sumber belajar dan warga belajar 
diantaranya Kepala, Staf Tata Usaha, 
Tim Pelaksana, mitra kerja dan calon 
users (dunia usaha atau dunia industri) 

29% 69% 98% 

2 Tim Pelaksana mengkaji kurikulum dan 
bahan ajar serta hasil identifikasi 
kebutuhan 

43% 48% 91% 

3 Tim Pelaksana menyusun standar 
kompetensi sumber belajar  

37% 45% 82% 

4 Tim Pelaksana menyusun kriteria calon 
warga belajar 

65% 29% 94% 

5 Mitra kerja (expert dan praktisi) dan 
dunia usaha serta industri memberikan 
masukan 

56% 43% 99% 

6 Hasil penyusunan dikonsultasikan 
kepada Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar 

55% 43% 98% 

7 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
memberikan bimbingan dan saran 
perbaikan, apabila dianggap sudah 
memenuhi syarat segera memberikan 

46% 49% 95% 
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validasi (tandatangan) dan menugaskan 
untuk melakukan rekrutmen 

8 Tim Pelaksana melakukan rekrutmen 
dan seleksi 

38% 60% 98% 

9 Hasil seleksi dilaporkan secara tertulis 
kepada Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar 

46%  51% 97% 

10 Kepala  Sanggar Kegiatan Belajar 
melakukan pembahasan dan review, 
apabila dianggap sudah sesuai segera 
menandatangani penetapan calon 
sumber   dan calon warga belajar 

57% 41% 98% 

 
Semua indikator pada prosedur rekrutmen calon warga belajar dan calon 

sumber belajar  telah memenuhi kriteria 75%. 

 

 

e) Prosedur Mutu Pengadaan Fasilitas Belajar  

Data tentang prosedur mutu pengadaan fasilitas belajar disajikan di dalam 

tabel 4.33. 

Tabel 4.33. Prosedur Mutu Pengadaan Fasilitas Belajar Kursus 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Indikator Prosedur Mutu Pengadaan 
Fasilitas Belajar  

Penting 
(P) 

Sangat 
Penting 

(SP) 

 
Total 

1 Pihak yang terlibat dalam pengadaan 
fasilitas kursus diantaranya Kepala, Staf 
Tata Usaha, Tim Pelaksana, mitra kerja 
dan users 

37% 44% 81% 

2 Tim Pelaksana menginventarisasi 
kebutuhan fasilitas kursus dan 
pengecekan ke mitra dan users sekaligus 
meminta masukan mitra dan users 

57% 38% 95% 

3 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
mengajak Staf Tata Usaha dan Tim 
Pelaksana untuk mereview inventarisasi 
dan membuat prioritas 

56% 38% 94% 

4 Staf Tata Usaha membuat surat 
kerjasama pengadaan dan penggunaan 
fasilitas dengan mitra kerja dan users 

37% 48% 85% 

5 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 54% 29% 83% 
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melakukan akad kerjasama pemanfaatan 
fasilitas dengan mitra dan users. 

6 Tim Pelaksana mengkoordinasi 
menyiapkan seluruh fasilitas kursus 
keterampilan 

35% 47% 82% 

7 Tim Pelaksana melakukan pengecekan 
kesiapan fasilitas kursus sesuai dengan 
kebutuhan 

56% 37% 93% 

 
Pada prosedur pengadaan fasilitas pembelajaran terdapat 7 indikator dan telah 

memenuhi kriteria 75%. 

 

f) Prosedur Mutu Pelaksanaan Koordinasi dan Orientasi 

Data tentang prosedur mutu koordinasi dan orientasi kursus disajikan di 

dalam tabel 4.34. 

 
 
 
 

Tabel 4.34. Prosedur Mutu Koordinasi dan Orientasi 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Indikator Prosedur Mutu Koordinasi 
dan Orientasi 

Penting 
(P) 

Sangat 
Penting 

(SP) 

 
Total 

1 Pihak yang terlibat dalam koordinasi 
dan orientasi diantaranya Kepala, Staf 
Tata Usaha, Tim Pelaksana, mitra kerja 
(praktisi dan expert) users (dunia usaha 
dan industri), calon warga belajar dan 
sumber belajar. 

73% 24% 97% 

2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
melakukan diskusi terbatas dengan Staf 
Tata Usaha dan Tim Pelaksana 

56% 41% 97% 

3 Tim Pelaksana membuat disain dan 
bahan orientasi 

43% 44% 87% 

4 Staf Tata Usaha membuat surat 
undangan pelaksanaan orientasi kepada 
berbagai pihak yang terlibat 

39% 37% 76% 

5 Dalam pelaksanaan orientasi Kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar memberikan 
sambutan dan arahan kebijakan program 
kursus berbasis life skill 

46% 39% 85% 

6 Tim Pelaksana menjelaskan proses 75% 22% 97% 
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pembelajaran. 
7 Users (dunia usaha dan industri) 

menjelaskan standar lulusan yang 
diharapkan 

55% 38% 93% 

8 Calon sumber belajar menjelaskan 
program belajar 

46% 39% 85% 

9 Para mitra kerja menjelaskan pola 
dukungan 

36% 49% 75% 

10 Hasil orientasi adalah kesepakatan kerja 
pelaksanaan program 

75% 24% 99% 

11 Tim Pelaksana menyusun hasil orientasi 
secara tertulis 

35% 47% 82% 

12 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
mengkaji laporan tim pengelola untuk 
divalidasi 

42% 47% 89% 

 
Dari 12 indikator prosedur koordinasi dan orientasi terdapat satu indikator 

yang belum memenuhi kriteria 75%,  yakni indikator nomor 9. 

 

g) Prosedur Mutu  Pelaksanaan Pembelajaran 

Data tentang prosedur mutu pelaksanaan pembelajaran disajikan di dalam 

tabel 4.35. 

 

 
Tabel 4.35. Prosedur Mutu Pelaksanaan Pembelajaran 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Indikator Prosedur Mutu Pelaksanaan 
Pembelajaran 

Penting 
(P) 

Sangat 
Penting 

(SP) 

 
Total 

1 Pihak yang terlibat dalam proses 
pemberlajaran adalah Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar,  Staf Tata Usaha, 
Tim Pelaksana, mitra kerja, users, 
sumber belajar dan warga belajar 

57% 43% 100% 

2 Tim Pelaksana bersama calon 
sumber belajar dan calon warga  
belajar menyusun jadual belajar, 
mitra dan users memberi masukan 

25% 45% 70% 

3 Tim Pelaksana menyiapkan 
administrasi pembelajaran , sarana 
belajar, dan evaluasi program 

35% 37% 72% 

4 Calon sumber belajar menyusun 
rencana pembelajaran dan bahan ajar 

36% 59% 91% 
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5 Kegiatan teori dan praktek 
dilaksanakan di Sanggar Kegiatan 
Belajar dan dunia usaha atau dunia 
industri. 

45% 47% 92% 

6 Apabila memungkinkan dan dipandang 
perlu dilakukan magang 

45% 47% 92% 

7 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
melakukan monitoring secara berkala 

36% 57% 93% 

8 Sumber belajar melakukan evaluasi 
harian dan membuat buku 
perkembangan pembelajaran 

67% 29% 96% 

9 Tim Pelaksana memberikan motivasi 
secara berkala 

35% 48% 93% 

10 Tim Pelaksana melaksanakan 
administrasi pembelajaran 

46% 47% 93% 

11 Tim Pelaksana membuat dokumen 
proses pembelajaran 

34% 40% 74% 

12 Tim Pelaksana menyusun laporan dan 
disampaikan kepada Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 

46% 36% 82% 

13 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
membaca laporan dan memberikan 
saran serta arahan  

47% 48% 95% 

Dari 13 indikator prosedur pelaksanaan pembelajaran terdapat satu indikator 

yang belum memenuhi kriteria 75%, yakni indikator nomor 2, 4 dan nomor 11. 

 

 

 

h) Prosedur Mutu Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran  

Data tentang prosedur mutu ujian tahap akhir pembelajaran disajikan di 

dalam tabel 4.36. 

Tabel 4.36. Prosedur Mutu Ujian Akhir 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Indikator Prosedur Mutu Ujian Akhir/Uji 
Kompetensi 

Penting (P) Sangat 
Penting 

(SP) 

 
Total 

1 Pihak yang terlibat dalam ujian akhir 
diantaranya Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar, Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana 
dan dunia usaha/industri 

65% 29% 94% 

2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
membentuk Tim Pelaksana evaluasi (Tim 

77% 19% 96% 
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Pelaksana dan tim evaluator) 
3 Staf Tata Usaha membuat SK Tim 

Pelaksana evaluasi yang ditandatangani 
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan 
didistribusikan oleh pihak terkait 

57% 37% 94% 

4 Tim Pelaksana berkoordinasi dengan dunia 
usaha dan industri untuk menyusun 
instrumen dan jadual dan membahasan 
rencana pelaksanaan evaluasi 

43% 30% 73% 

5 Tim Pelaksana menyusun rencana evaluasi 
dan laporan hasil pembahasan untuk 
dikonsultasikan 

45% 38% 83% 

6 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
melakukan review dan memberikan validasi 
(tandatangan) apabila dianggap sudah 
sesuai 
 

56% 35% 91% 

7 Pelaksana evaluasi akhir adalah tim 
evaluator dari dunia usaha dan industri 

68% 19% 87% 

8 Hasil ujian akhir dianalisis oleh evaluator 
(dunia usaha atau dunia industri) dan 
hasilnya diberikan kepada Kepala dan Tim 
Pelaksana 

46 % 47 % 93 % 

9 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
melakukan analisa akhir serta membuat 
pengumuman hasil ujian berdasarkan hasil 
ujian akhir dari dunia usaha atau dunia 
industri. 

68% 29% 97% 

10 Pengumuman hasil ujian diberikan kepada 
pihak yang terkait 

49% 48% 87% 

11 Tim Pelaksana menyiapkan surat tamat 
kursus / Sertifikat kursus yang 
ditandatangani bersama antara Ka 
Sanggar Kegiatan Belajar dengan dunia 
usaha atau dunia industri (Users) dan 
diketahui oleh Kepala Dinas pendidikan 
setempat 

43% 19% 72% 

12 Sertifikat diserahkan kepada lulusan kursus 65% 25% 91% 
 

Dari 12 indikator prosedur pelaksanaan evaluasi hasil belajar/uji kompetensi 

terdapat dua indikator yang belum memenuhi kriteria 75%, yakni indikator nomor 4 

dan nomor 11. 

 

i) Prosedur Mutu Penempatan Lulusan 

Data tentang prosedur mutu penempatan lulusan kursus disajikan di dalam 

tabel 4.37. 
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Tabel 4.37. Prosedur Mutu Penempatan Lulusan 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Indikator Prosedur Mutu Penempatan 
Lulusan 

Penting 
(P) 

Sangat 
Penting 

(SP) 

 
Total 

1 Pihak yang terlibat dalam penempatan 
lulusan diantaranya Kepala, Staf Tata 
Usaha, Tim Pelaksana, dan dunia usaha 
atau dunia industri dan lulusan kursus 

54% 36% 90% 

2 Tim Pelaksana mengkaji hasil ujian 
akhir 

35% 36% 71% 

3 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
mengundang Staf Tata Usaha, Tim 
Pelaksana dan users mendiskusikan 
pelaksanaan penempatan lulusan 

57% 35% 92% 

4 Staf Tata Usaha membuat surat 
pemanggilan lulusan untuk penjajagan 
keinginan lulusan 
 

36% 38% 74% 

5 Tim Pelaksana melakukan penjajagan 
kembali keinginan lulusan untuk usaha 
mandiri atau bekerja 

36% 37% 73% 

6 Tim Pelaksana berkoordinasi dengan 
dunia usaha atau dunia industri (users) 
tentang keinginan lulusan dan meminta 
persetujuan penempatan 

47% 37% 84% 

7 Hasil koordinasi dilaporkan kepada 
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan 
dibuatkan SK penempatan lulusan 

57% 36% 93% 

8 Staf Tata Usaha membuat surat 
pemanggilan peserta yang ditandatangani 
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar perihal 
menempatkan lulusan 

35% 47% 82% 

9 Tim Pelaksana memberikan arahan 
kepada lulusan dan menyerahkan kepada 
dunia usaha atau dunia industri dengan 
Akad kerjasama penempatan 

67% 32% 99% 

 
Dari 9 indikator prosedur penempatan lulusan terdapat tiga indikator yang 

tidak memenuhi kriteria 75%, yakni indikator nomor 2, 4 dan nomor 5. 

 

j) Prosedur Mutu Pelaksanaan Pendampingan Lulusan 



240 
 

 

Data tentang prosedur mutu pendampingan lulusan di tempat kerja 

disajikan di dalam tabel 4.38. 

Tabel 4.38. Prosedur Mutu Pendampingan Lulusan 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Indikator Prosedur Mutu Pendampingan 
Lulusan 

Penting (P) Sangat 
Penting (SP) 

 
Total 

1 Pihak yang terkait dalam pendampingan 
diantaranya Kepala, Staf Tata Usaha, Tim 
Pelaksana, dunia usaha atau dunia industri 
dan mitra kerja. 

46% 48% 94% 

2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
melakukan rapat dengan mitra dunia 
usaha atau dunia industri, Staf Tata 
Usaha dan Tim Pelaksana mengenai 
bentuk pendampingan 
 

25% 37% 62% 

3 Staf Tata Usaha membuat SK tim 
pendampingan untuk direview dan 
ditandatangani Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar 

46% 39% 85% 

4 Tim Pelaksana membuat disain dan 
instrumen pendampingan dan jadual 
pendampingan  

56% 36% 92% 

5 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview 
disain, instrumen dan jadual. Apabila dinilai 
sudah layak segera ditandatangani 

57% 35% 92% 

6 Tim Pelaksana menyusun jadual 
pelaksanaan pendampingan 

56% 39% 95% 

7 Tim Pelaksana bekerjasama dengan mitra 
dan dunia usaha atau dunia industri 
melakukan pendampingan secara berkala 

48% 47% 95% 

8 Tim Pelaksana melakukan diskusi dengan 
Users membahas masalah dan pemecahan 
seputar kemampuan dan produktifitas 
lulusan di tempat kerja atau usaha 

67% 32% 99% 

9 Tim Pelaksana membuat laporan hasil 
pendampingan secara berkala dan dalam 
bentuk tertulis untuk dilaporkan kepada 
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 

46% 51% 97% 

10 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview 
laporan tim pengelola dan memberikan 
saran pendapat dan juga melakukan monev 
dilokasi lulusan bekerja/ usaha  

57% 39% 96% 

 

Dari 10 indikator prosedur pendampingan lulusan terdapat satu indikator 

yang belum memenuhi kriteria 75%, yakni indikator nomor 2. 
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k) Prosedur Mutu Pelaksanaan Perbaikan Mutu Pengelolaan 

Data tentang prosedur mutu pembentukan teknik pelaksana kursus disajikan 

di dalam tabel 4.39. 

Tabel 4.39. Prosedur Mutu Perbaikan Mutu Pengelolaan 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Indikator Prosedur Mutu Perbaikan 
Mutu Pengelolaan 

Penting (P) Sangat 
Penting 

(SP) 

 
Total 

1 Pihak yang terkait dalam perbaikan 
mutu diantaranya Kepala, Staf Tata 
Usaha, Tim Pelaksana, mitra kerja dan 
dunia usaha atau dunia industri 

77% 22% 99% 

2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
mengajak diskusi pihak yang terkait 
tentang kelemahan pelaksanaan 

35% 56% 91% 

3 Staf Tata Usaha memaparkan beberapa 
kekuatan dan kelemahan 

47% 35% 82% 

4 Tim Pelaksana   memaparkan beberapa 
kekuatan dan kelemahan 

46% 47% 93% 

5 Mitra kerja usaha memaparkan 
beberapa kekuatan dan kelemahan 

67% 25% 92% 

6 dunia usaha atau dunia industri 
memaparkan beberapa kekuatan dan 
kelemahan 

56% 36% 92% 

7 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
menganalisis paparan tersebut di atas 
un tuk disimpulkan komponen-
komponen yang harus diperbaiki 

67% 24% 91% 

8 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
mengajak pihak terkait untuk 
merumuskan berbagai alternatif 
prioritas perbaikan 

76% 19% 95% 

9 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
menunjuk Tim Pelaksana untuk 
melakukan perbaikan mutu sesuai 
hasil diskusi 

24% 45% 69% 

10 Tim Pelaksana melakukan perbaikan 
mutu sesuai hasil diskusi 

46% 51% 97% 

11 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
melakukan monitoring dan 
pengendalian proses pelaksanaan 
perbaikan mutu 

66% 32% 98% 
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Dari 11 indikator prosedur perbaikan mutu pengelolaan program terdapat 

satu indikator yang belum memenuhi kriteria 75%, yakni nomor 9. 

 

3) Revisi Draft Model Hasil Delphi 

Berdasarkan hasil penghitungan dari 11 prosedur pengelolaan kursus 

keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar dengan  117  indikator 

menunjukkan bahwa, dari 117 indikator yang ditolak atau perlu dibahas kembali 

dengan pakar akademisi, para praktisi dan teknisi pendidikan luar sekolah sebanyak   

16   indikator atau (15%) dan yang diterima sebanyak 101 indikator (85%).  

Indikator dalam prosedur yang ditolak atau perlu dibahas kembali pada 

Focus Group Discussion tahap kedua adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.40.  Indikator Prosedur Mutu yang Ditolak atau Perlu Dibahas Kembali 
dalam Focus Group Discussion Tahap Kedua 

 
Nomor 

Urut 
prosedur  

 
  Tahap 

Indikator Prosedur Ujian 
Akhir/Uji Kompetensi 

No Item 
dalam 

Prosedur 

Prosentas
e 

Jawaban    
(P) + (SP) 

1 Pembentukan Tim 
Pelaksana 

Staf Tata Usaha membuat-  kan 
draft SK Tim Pelaksana 

3 73% 

Pamong Belajar (Tim 
Pelaksana) membuat draft disain 
pelaksanaan program life skill 

6 73% 

2 Pelaksanaan 
Identifikasi 
Kebutuhan elajar 

Tim Pelaksana mengusulkan 
surat tugas untuk melakukan 
identifikasi  

2 70% 

Staf Tata Usaha membuat draft 
surat tugas dan mengusulkannya 
kepada Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 

3 72% 

3 Penyusunan 
Kurikulum dan 
Bahan Ajar 

Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar mempimpin langsung 
dalam penyusunan dan 
pembahasan kurikulum dan 
bahan ajar. 

7 62% 
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4 Rekrutmen Calon 
Warga Belajar 
dan Calon Sumber 
Belajar 

 
 Tidak ada 

_ _ 

5 Pengadaan 
Fasilitas Belajar 

Tidak ada _ _ 

6 Koordinasi dan 
Orientasi 

Para mitra kerja menjelaskan 
pola dukungan 
 

9 75% 

7 Pelaksanaan 
pembelajaran 
Kursus 

Tim Pelaksana bersama calon 
sumber belajar dan calon warga  
belajar menyusun jadual belajar, 
mitra dan users memberi 
masukan 

2 70% 

Tim Pelaksana menyiapkan 
administrasi pembelajaran , 
sarana belajar, dan evaluasi 
program 

3 72% 

Tim Pelaksana membuat 
dokumen proses pembelajaran 

11 74% 

8 Evaluasi Hasil 
Belajar/ Uji 
Kompetensi 

Tim Pelaksana berkoordinasi 
dengan dunia usaha dan industri 
untuk menyusun instrumen dan 
jadual dan membahasan rencana 
pelaksanaan evaluasi 

4 73% 

Tim Pelaksana menyiapkan 
surat tamat kursus / Sertifikat 
kursus yang ditandatangani 
bersama antara Ka Sanggar 
Kegiatan Belajar dengan dunia 
usaha atau dunia industri 
(Users) dan diketahui oleh 
Kepala Dinas pendidikan 
setempat 

11 73% 

9 Penempatan 
lulusan 

Tim Pelaksana mengkaji hasil 
ujian akhir 

2 71% 

Staf Tata Usaha membuat surat 
pemanggilan untuk menjajagi 
minat lulusan 

4 74% 

Tim Pelaksana melakukan 
penjajagan kembali keinginan 
lulusan untuk usaha mandiri 
atau bekerja 

5 73% 

10 Pendampingan 
lulusan 

Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar melakukan rapat dengan 
mitra dunia usaha atau dunia 
industri, Staf Tata Usaha dan 
Tim Pelaksana mengenai bentuk 
pendampingan 

2 62% 

11 Perbaikan mutu 
berkelanjutan 

Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar menunjuk Tim 

9 69% 
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Pelaksana untuk melakukan 
perbaikan mutu sesuai hasil 
diskusi 

 
 

Hasil analisis data penerapan teknik delphi tersebut di atas terdapat 16 

indikator (15%) yang belum memenuhi kriteria 75%, sehingga langkah selanjutnya 

adalah melaksanakan Focus Group Discussion tahap kedua untuk membahas 

beberapa indikator yang ditolak dan menyelaraskan keterkaitan antara indikator-

indikator dalam prosedur.  

Beberapa saran dan pendapat di luar instrumen sebagai bagian dari 

pernyataan responden dalam menilai prosedur tersebut diantaranya: 

1) Perlu disusun berbagai format-format yang dibutuhkan di setiap tahap prosedur 

pengelolaan 

2) Sebaiknya rapat-rapat tidak pada setiap langkah indikator prosedur tetapi dapat 

langsung sekali rapat menyangkut beberapa kegiatan 

3) Satu surat tugas menyangkut beberapa aktifitas sehingga Tim Pelaksana tidak 

diawali  membuat surat tugas sebelum melakukan aktifitas. 

Saran dan pendapat tersebut di atas memiliki makna yang positif sebagai 

bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Focus Group Discussion tahap kedua 

sehingga keputusan yang diambil dalam Focus Group Discussion tahap kedua akan 

sangat cermat dan akurat. 

 
 

c. Diskusi Kelompok Terfokus (Focus Group Discussion) Putaran kedua. 



245 
 

 

Tujuan Focus Group Discussion tahap kedua ini adalah: (1) membahas 

beberapa indikator yang belum memenuhi kriteria pada analisis delphi, dan (2) 

memperoleh kesepakatan akhir tentang indikator-indikator prosedur (Rincian kerja) 

serta masukan perbaikan prosedur. Dengan telah dilakukannya Focus Group 

Discussion putaran kedua maka konsep model pengelolaan kursus keterampilan 

berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar sudah dianggap ”layak” untuk 

diujicoba di lapangan atau disebut model operasional.  

 

1) Pelaksanaan  

Focus Group Discussion tahap kedua dilaksanakan pada tanggal 5 

November 2006 yang diikuti oleh 16 orang yakni: (1) 5 orang Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar Semarang, Magelang, Grobogan, Surakarta dan Sukoharjo, (2) , 5 

orang Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar dan Balai Pengembangan 

Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Regioanl III Jateng, (3) 4 orang Staf Tata 

Usaha, (4) 2 orang Manajer Kursus, (5) 1 orang dari gripak Ungaran mewakili unit 

usaha, dan (6) 1 orang dari expert konsultan ISO 9001-2000. Pemilihan peserta Focus 

Group Discussion  tahap kedua ini didasarkan atas pengalamannya mengelola kursus 

dan pendidikan minimal S1.  

Proses pelaksanaan Focus Group Discussion putaran kedua ini adalah: (1) 

peneliti menjelaskan hasil Focus Group Discussion tahap pertama; (2) peneliti 

menjelaskan pelaksanaan dan analisis Delphi kepada semua peserta; (3) peneliti 

menjelaskan beberapa indikator yang belum memenuhi kriteria 75% pada analisis 
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delphi; (4) peneliti meminta tanggapan dan kesepakatan peserta tentang indikator 

prosedur yang belum mencapai 75% tersebut untuk ditolak atau diterima dalam 

prosedur, dengan alasan-alasan tertentu, dan (5) peneliti meminta penilaian dan 

masukan expert dari ”Konsultan Manajemen Mutu” yaitu URS (United Registrar 

System) yang merupakan pakar bidang manajemen mutu ISO 9001-2000. 

 

2) Analisis dan Refleksi Hasil Pelaksanaan Focus Group Discussion Putaran 

Kedua 

Berdasarkan hasil analisis Delphi dari 117 indikator dalam prosedur 

pengelolaan kursus berbasis life skill dengan penerapan prosedur mutu di Sanggar 

Kegiatan Belajar terdapat  16 indikator atau (15%) yang belum memenuhi kriteria 

75% (ditolak) dan yang telah mencapai atau lebih dari kriteria 75%  sebanyak 101 

indikator (85%) atau diterima sebagai indikator dalam prosedur. Hasil pembahasan 

dalam Focus Group Discussion tahap ke dua telah dibahas hasil analisis delphi dan 

terdapat beberapa kesepakatan, sebagaimana tersaji di dalam tabel 4.41. 

Tabel 4.41.  Hasil Kesepakatan dalam Focus Group Discussion Putaran Kedua 
 

No Tahap Indikator Yang Belum 
Mencapai Kriteria 75% 

Hasil 
Pembahasan 
Dalam Focus 

Group 
Discussion 

Alasan Peserta Focus 
Group Discussion 

Tahap Ke Dua 

1 Pembentukan 
Tim Pelaksana 

Staf Tata Usaha 
membuatkan draft SK 
Tim Pelaksana 

Diterima atau 
diangkat 
kembali dalam 
prosedur 

Karena merupakan 
tugas pokok Tata 
Usaha dan agar 
memperjelas tugas dan 
tanggung jawab 
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Pamong Belajar (Tim 
Pelaksana) membuat 
draft disain 
pelaksanaan program 
life skill 

Diterima atau 
diangkat 
kembali dalam 
prosedur 

Karena merupakan 
tugas teknis adalah 
tugas Pamong Belajar 
dan memberikan angka 
kredit bagi mereka 

2 Pelaksanaan 
Identifikasi 
Kebutuhan 
Belajar 

Tim Pelaksana 
mengusulkan surat 
tugas untuk melakukan 
identifikasi   

Diterima atau 
diangkat 
kembali dalam 
prosedur 

Karena agar 
memberikan sebagian 
wewenang bagi Tim 
Pelaksana untuk 
mengelola tugas dan 
tanggung jawab 

Staf Tata Usaha 
membuat draft surat 
tugas dan 
mengusulkannya 
kepada Kepala 
Sanggar Kegiatan 
Belajar 

Diterima atau 
diangkat 
kembali dalam 
prosedur 

Karena merupakan 
tugas Tata Usaha 
sekaligus 
mengembangkan 
tanggung jawab dan 
kerjasama 

3 Penyusunan 
Kurikulum dan 
Bahan Ajar 

Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 
mempimpin langsung 
dalam penyusunan dan 
pembahasan kurikulum 
dan bahan ajar. 

Diterima atau 
diangkat 
kembali dalam 
prosedur 

Karena penyusunan 
kurikulum dan bahan 
ajar merupakan inti 
dari proses 
pelaksanaan program 
oleh sebab itu Kepala 
Sanggar Kegiatan 
Belajar harus 
memimpin dan  
mengendalikan 
langsung dalam proses 
penyusunannya 

4 Koordinasi dan 
Orientasi 

Para mitra kerja 
menjelaskan pola 
dukungan 

Diterima atau 
diangkat 
kembali dalam 
prosedur 

Untuk memberikan 
semangat bagi warga 
belajar dan akan 
memberikan nilai 
tambah bagi proses 
pembelajaran  

5 Pelaksanaan 
pembelajaran 
Kursus 

Tim Pelaksana 
bersama calon sumber 
belajar dan calon 
warga  belajar 
menyusun jadual 
belajar, mitra dan users 
memberi masukan 

Diterima atau 
diangkat 
kembali dalam 
prosedur 

Karena dengan 
keikutsertaan mitra dan 
users dalam 
menentuan jadual akan 
mempermudah mitra 
dan users dalam 
menyiapkan dukungan 
sesuai rencana /jadual 
pembelajaran 

Tim Pelaksana 
menyiapkan 
administrasi 
pembelajaran , sarana 
belajar, dan evaluasi 
program 

Diterima atau 
diangkat 
kembali dalam 
prosedur 

Karena semua 
instrumen 
pembelajaran menjadi 
tugas dan tanggung 
jawab Tim Pelaksana  
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Tim Pelaksana 
membuat dokumen 
proses pembelajaran 

Diterima atau diangkat kembali dalam 
prosedur dengan catatan perubahan 
redaksional “ Tim Pelaksana bersama 
sumber belajar membuat dokumen proses 
pembelajaran”  

6 Evaluasi Hasil 
Belajar/ Uji 
Kompetensi 

Tim Pelaksana 
berkoordinasi dengan 
dunia usaha dan 
industri untuk 
menyusun instrumen 
dan jadual dan 
membahasan rencana 
pelaksanaan evaluasi 

Ditolak untuk 
tidak 
dimasukkan 
dalam prosedur 

Kegiatan koordinasi 
sudah dilakukan pada 
prosedur koordinasi 
dan orientasi 

  Tim Pelaksana 
menyiapkan surat 
tamat kursus / 
Sertifikat kursus yang 
ditandatangani 
bersama antara Ka 
Sanggar Kegiatan 
Belajar dengan dunia 
usaha atau dunia 
industri (Users) dan 
diketahui oleh Kepala 
Dinas pendidikan 
setempat 

Diterima atau diangkat kembali dalam 
prosedur dengan catatan perubahan 
redaksional “ Tim Pelaksana menyiapkan 
surat tamat kursus/sertifikat kursus yang 
ditandatangani bersama antara Kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar dengan Mitra 
Kerja dan diketahui oleh Kepala Dinas 
Pendidikan setempat” 

7 Penempatan 
lulusan 

Tim Pelaksana 
mengkaji hasil ujian 
akhir 

ditolak atau 
tidak diangkat 
kembali dalam 
prosedur 

Karena setiap users 
memiliki kriteria dan 
standar yang berbeda 
dalam menerima 
lulusan sehingga hasil 
ujian memiliki makna 
untuk memasuki dunia 
kerja 

Staf Tata Usaha 
membuat surat 
pemanggilan lulusan 
untuk penjajagan 
keinginan lulusan 

Ditolak untuk 
tidak 
dimasukkan 
dalam prosedur 

Penjajagan keinginan 
peserta kursus sudah 
dilakukan sebelum 
mereka mengikuti 
program kursus (sejak 
rekrutmen calon warga 
belajar) 

Tim Pelaksana 
melakukan penjajagan 
kembali keinginan 
lulusan untuk usaha 
mandiri atau bekerja 

Ditolak untuk 
tidak 
dimasukkan 
dalam prosedur 

8 Pendampingan 
lulusan 

Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 
melakukan rapat 
dengan mitra dunia 
usaha atau dunia 
industri, Staf Tata 
Usaha dan Tim 

Ditolak untuk 
tidak 
dimasukkan 
dalam prosedur 

Rapat dengan mitra 
dan dunia usaha atau 
dunia industri dapat 
dilakukan pada rapat 
koordinasi dan 
orientasi sehingga 
tidak banyak 
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Pelaksana mengenai 
bentuk pendampingan 

membuang waktu 
untuk rapat dan 
koordinasi 

9 Perbaikan mutu 
berkelanjutan 

Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar 
menunjuk Tim 
Pelaksana untuk 
melakukan perbaikan 
mutu sesuai hasil 
diskusi 

Diterima atau diangkat kembali dalam 
prosedur dengan catatan perubahan 
redaksional ” Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar menunjuk tim kendali mutu 
Sanggar Kegiatan Belajar untuk 
melakukan perbaikan mutu” 

 
 

3) Revisi Draft Model Pengelolaan Kursus Keterampilan berbasis life skill 

Dengan Menerapkan Prosedur Mutu di Sanggar Kegiatan Belajar pada  

Focus Group Discussion  Putaran kedua 

Hasil Focus Group Discussion tahap ke dua tersebut adalah dari 16 

indikator yang belum mencapai kriteria 75% yang diterima kembali sebagai rincian 

kerja dalam prosedur pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill 12 indikator 

( 9 indikator diterima tanpa perubahan, dan 3 indikator diterima dengan perubahan 

redaksional), sedangkan 5 indikator lainnya ditolak. Dengan hasil Focus Group 

Discussion tahap ke dua maka jumlah indikator dalam prosedur menjadi 112 

indikator dan berpengaruh pada perubahan prosedur pengelolaan dan rincian prosedur 

pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar. 

Beberapa masukan (di luar pembahasan prose-dur yang belum mencapai kriteria 

75%) adalah sebagai berikut: (1) sebagian besar peserta menginginkan adanya 

format-format pelengkap prosedur pengelolaan, dan (2) dokumen-dokumen apa saja 

yang harus ada disetiap prosedur.  

Pakar manajemen mutu dari URS memberikan masukan perbaikan tentang 

indikator yang bersifat pernyataan bukan prosedur kerja, sehingga indikator tersebut 
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tidak layak masuk dalam proses kerja sehingga perlu dihilangkan. Di dalam prosedur 

mutu pengelolaan terdapat 11 pernyataan yang tidak layak masuk sebagai rincian 

kerja prosedur mutu sehingga hasil akhir dari pembahasan model konseptual tampak 

di dalam tabel 4.42. 

Tabel 4.42. Hasil Akhir Pengkajian Model Konseptual 

 
No 

Prosedur pada Tahap Rincian Kerja 
setelah  Focus 

Group 
Discussion I 

Hasil Delphi dan 
Focus Group 
Discussion II 

 
Keterangan 

1 Penyusunan Tim 
Pelaksana 

10 9 5 rincian kerja gugur 
dalam pembahasan 
dengan teknik Delphi 
karena tidak mencapai 
75 % 
11 item rincian kerja 
ternyata merupakan 
pernyataan bukan 
rincian kerja /indikator 
sehingga dihilangkan 
dalam Focus Group 
Discussion II 

2 Pelaksanaan 
Identifikasi 

14 13 

3 Penyusunan 
kurikulum dan 
bahan ajar 

9 8 

4 Rekrutmen Calon 
Sumber dan Warga 
Belajar 

10 9 

5 Pengadaan fasilitas 7 6 
6 Kooordinasi dan 

orientasi 
12 10 

7 Proses Pembelajaran 13 12 
8 Evaluasi Hasil 

Belajar 
12 10 

9 Penempatan lulusan 
Kursus 

9 6 

10 Pendampingan 
Lulusan 

10 8 

11 Perbaikan mutu 11 10 
 Jumlah  117 101  

 

Tabel 4.42 mengindikasikan bahwa uraian kegiatan pada masing-masing 

tahap mengalami pengurangan satu hingga dua rincian kerja/indikator. Tahapan 

prosedur mutu yang mengalami pengurangan  satu kegiatan yaitu: (1) penyusunan tim 

pelaksana; (2) pelaksanaan identifikasi kebutuhan belajar dan sumber belajar; (3) 
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penyusunan kurikulum dan bahan ajar; (4) rekrutmen calon sumber dan warga 

belajar; (5) pengadaan fasilitas; (6) proses pembelajaran, dan (7) perbaikan mutu. 

Sementara itu prosedur mutu yang mengalami pengurangan dua kegiatan yaitu: (1) 

koordinasi dan orientasi; (2) evaluasi hasil belajar, dan (3) pendampingan lulusan. 

Pengurangan tersebut disebabkan karena adanya 5 rincian kerja atau indikator kerja 

yang menurut hasil teknik delphi tidak mencapai 75 % sehingga dihilangkan dalan 

Focus Group Discussion putaran kedua dan berdasarkan pembahasan pada Focus 

Group Discussion putaran ke dua dan pembahasan expert ISO 9001-2000 terdapat 11 

item dalam rincian kerja ternyata bersifat pernyataan bukan rincian kerja sehingga 

sepakat dihilangkan. Dari pembahasan tersebut di atas dari 117 rincian kerja setelah 

dibahas melalui teknik delphi dan Focus Group Discussion putaran ke dua disepakati 

101 rincian kerja.  

 
3. Model Operasional dan Pelaksanaan Uji Coba Lapangan 

a. Model Operasional Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life skill 

Dengan Menerapkan Prosedur Mutu di Sanggar Kegiatan Belajar 

 
Model Operasional merupakan hasil draft model yang telah divalidasi secara 

konseptual dengan Focus Group Discussion dan Teknik Delphi. Model oprasional ini 

adalah model yang layak untuk diujicoba di lapangan. Oleh karena itu dalam paparan 

berikut berisi tentang: (a) model opersional pengelolaan kursus keterampilan berbasis 

life skill dengan menerapkan prosedur mutu di Sanggar Kegiatan Belajar beserta 
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diagram alir dan rincian kerja, (b) proses pelaksanaan ujicoba model, dan (c) Analisis 

dan perbaikan model 

 

1) Latar Belakang  Pengelolaan Kursus 

Kursus merupakan program Pendidikan Luar Sekolah yang dinilai sangat 

flexible dan marketable. Flexible, karena kursus dapat diselenggarakan sesuai dengan 

kebutuhan pasar kerja, dan marketable karena lulusan dapat langsung memperoleh 

pekerjaan di sektor industri atau perusahaan, dan dapat pula melakukan usaha 

mandiri. Program kursus merupakan suatu proses pengembangan individual yang 

bersifat mendesak karena adanya kebutuhan sekarang. Sebagai upaya untuk 

memenuhi kebutuhan yang bersifat mendesak tersebut, program dan metode 

pembelajaran yang diterapkan dapat terus dikembangkan agar sesuai dengan 

perkembangan dan kebutuhan pasar. Kebutuhan pasar kerja terhadap lulusan kursus 

dewasa ini adalah bukan sekedar memiliki keterampilan (vocational skill), tetapi juga 

kepribadian (personal skill), kemampuan bersosialisasi (social skill) dan kemampuan 

berfikir rasional (academic skill). Sehubungan dengan itu, hasil penelitian BPPLSP 

Regional III Jateng tahun 2005 menunjukkan bahwa beberapa perusahaan dan 

lembaga penguna lulusan kursus garment (users) dalam menerima karyawan 

menerapkan ujian tentang kepribadian (personal skills), kemampuan sosial (sosial 

skills), dan ketenagakerjaan (academic skills) serta ujian praktek keterampilan 

(vocational skills). Oleh karkena itu penyelenggara kursus perlu mengubah strategi 

penyelenggaraan dari yang bersifat pasif, yakni menyelenggarakan pembelajaran 
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bersifat ”instan” dan terpaku pada pedoman penyelenggaraan kursus yang 

dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, menjadi aktif, yakni 

mengembangkan program pembelajaran berdasarkan hasil analisis kompetensi yang 

dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri daerah setempat. Makna 

pengembangan tersebut akan tampak apabila penyelenggara kursus termasuk di 

dalamnya Sanggar Kegiatan Belajar mampu melakukan identifikasi kebutuhan 

kepada pengguna lulusan, mengembangkan kurikulum pembelajaran berdasarkan 

pada analisis kebutuhan, metode pembelajaran, dan meneyelenggarakan evaluasi 

hasil belajar dengan melibatkan pengguna lulusan.   

 

2) Tujuan Model Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life skill 

Tujuan yang hendak dicapai dalam model pengelolaan kursus berbasis life 

skill ini adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kursus. Secara lebih khusus, 

model ini bertujuan untuk: 

a) Meningkatkan mutu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,  evaluasi, dan  

tindak lanjut. 

b) Memberikan pedoman kepada pengelola kursus di Sanggar Kegiatan Belajar 

untuk menyelenggarakan manajemen mutu dalam penyelenggaraan program 

kursus.  

c) Memberikan pedoman kepada pengelola kursus untuk melibatkan stakeholders 

atau secara lebih spesifik, yakni pengguna lulusan (users) dalam pengelolaan 

program kursus. 
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3) Cakupan Model Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life skill 

Model pengelolaan program kursus berbasis life skill ini diterapkan di 

Sanggar Kegiatan Belajar. Pendekatan yang digunakan dalam pengembangan model 

yaitu pendekatan kolaboratif, dimana Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, tim 

pelaksana kursus di Sanggar Kegiatan Belajar, pendidik, dan stakeholders secara 

kolaboratif melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

evaluasi kursus.  

Pihak-pihak yang terlibat tersebut memiliki tugas dan fungsi berlainan, 

namun mereka bekerja secara sinergis dalam menerapkan manajemen mutu kursus 

keterampilan  yang diselenggarakan di Sanggar Kegiatan Belajar. Unsur-unsur yang 

menjadi ruang lingkup model manajemen mutu kursus berbasis life skill mencakup: 

(a) perencanaan; (b) pengorganisasian; (c) pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi, 

dan (e) perbaikan mutu pengelolaan. 

 

4) Struktur Model 

Secara sistemik, manajemen mutu pengelolaan kursus keterampilan 

berbasis life skill digambarkan dalam bentuk model 4.17 
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Gambar 4.14. Model Pengelolaan Kursus Berbasis Life skill 

 

Unsur-unsur yang terdapat di dalam prosedur mutu pengelolaan kursus 

keterampilan berbasis life skill adalah sebagai berikut: 

a) Proses perencanaan: (1) menyusun Tim Pelaksana; (2) melakukan need 

assesment, dan (3) menyusun kurikulum dan bahan ajar.  

Penempatan Tim Pelaksana 

 
Need 

assessment 
kepada 
users 

Perumusan 
tujuan, 

kurikulum, 
program dan 

metode 
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calon warga, 
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calon tutor/ 
sumber belajar 
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an sumber     

• Kesepakatan 
belajar 
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pembelajaran 
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• Proses 
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akhir 

program

pengendalian 
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n
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b) Proses pengorganisasian: (1) rekrutmen calon sumber dan warga belajar; (2) 

pengadaan fasilitas belajar termasuk dana belajar, dan (3) pelaksanaan koordinasi 

dan orientasi. 

c) Proses pelaksanaan pembelajaran: (1) pelaksanaan pembelajaran kursus; (2) 

evaluasi hasil belajar, dan (3) penempatan lulusan. 

d) Proses perbaikan mutu: (1) pendampingan lulusan, dan (2) perbaikan mutu 

pengelolaan  .  

Unsur-unsur dalam struktur model tersebut diterapkan dengan   
menggunakan prosedur mutu sebagai berikut: 
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5) Prosedur Mutu Pada Tahap Perencanaan  

a) Pembentukan Tim Pelaksana 

 Prosedur pembentukan tim pengelola program kursus keterampilan berbasis 

life skill digambarkan sebagai berikut : 

Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar 

Tata Usaha Pamong Belajar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gambar: 4.15.   Prosedur Mutu Pembentukan Tim Pelaksana 

Rincian kerja prosedur pembentukan tim pengelola program kursus 

keterampilan berbasis life skill adalah sebagai berikut: 
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Rencana kerja    

Setuju 

Review 

Revisi 

Tidak 

Ya 
Disain 

Rencana kerja 

Memberikan 
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Tim Pelaksana 
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Tabel 4.43. Prosedur Mutu Pembentukan Tim Pelaksana 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

 
Uraian Prosedur Mutu Pembentukan Tim Pelaksana  

1 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar bersama Pamong Belajar dan Staf Tata Usaha 
berdiskusi menyusun Tim Pelaksana 

2 Staf Tata Usaha membuatkan draft SK Tim Pelaksana 
3 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview draft sebelum ditandatangani 
4 Staf Tata Usaha memproses SK dan mendistribusikan kepada Pamong Belajar 
5 Pamong Belajar (Tim Pelaksana) membuat draft disain pelaksanaan program life 

skill 
6 Pamong Belajar (Tim Pelaksana) mengkonsultasikan kepada Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar 
7 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview disain rencana kerja dan memberi 

arahan 
8 Pamong Belajar (Tim Pelaksana) melakukan perbaikan dan menyelesaikannya 
9 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menandatangi disain yang telah diperbaiki 

 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pembentukan Tim Pelaksana 

program kursus adalah: 

(1) Dokumen Surat Keputusan Tim Pelaksana kursus keterampilan berbasis life skill 

di Sanggar Kegiatan Belajar 

(2) Dokumen disain pelaksanaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar. 

 
b) Identifikasi Kebutuhan Belajar 

Prosedur mutu pelaksanaan identifikasi kebutuhan belajar program kursus 

keterampilan berbasis life skill digambarkan sebagai berikut: 
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Kepala SK 

Sanggar 
Kegiatan Belajar  

 
Tata Usaha 

 
Pamong Belajar 
(team pelaksana) 

Calon Userss 
(dunia usaha 
atau dunia 
industri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

Gambar 4.16. Prosedur Mutu Identifikasi Kebutuhan Belajar 
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Rincian kerja prosedur mutu pelaksanaan identifikasi kebutuhan belajar 

kursus keterampilan berbasis life skill adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.44. Prosedur Mutu Identifikasi Kebutuhan Belajar 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Uraian Kegiatan dalam Prosedur Mutu 
Identifikasi Kebutuhan 

1 Tim Pelaksana mengusulkan surat tugas untuk melakukan identifikasi   
2 Staf Tata Usaha membuat draft surat tugas dan mengusulkannya kepada Kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar 
3 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview surat tersebut apabila dianggap layak 

segera ditandatangani 
4 Staf Tata Usaha memproses surat tugas dan mendistribusikan kepada Tim 

Pelaksana 
5 Tim Pelaksana segera melakukan pertemuan untuk membuat instrumen, 

menetapkan beberapa sasaran identifikasi dan rencana kerja operasional 
6 Hasil rencana kerja dikonsultasikan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
7 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar segera memberikan bimbingan dan arahan, 

Apabila menyetujui segera menadatangani rencana kerja 
8 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar memerintahkan Staf Tata Usaha untuk 

membuat surat kepada pihak yang terkait dalam identifikasi 
9 Tim Pelaksana melakukan koordinasi dengan users  (dunia industri, dunia usaha, 

dunia kerja) tentang kesediaan menerima tim identifikasi  
10 Tim Pelaksana melaporkan hasil koordinasi kepada Kepala 
11 Tim Pelaksana melakukan identifikasi tentang karakteristik tenaga kerja yang di 

butuhkan meliputi: kriteria personal, sosial, keterampilan dan kemampuan 
berfikir 

12 Hasil identifikasi dianalisis   dan disusun dalam laporan tertulis 
13 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview laporan dan memberikan arahan serta 

petunjuk sekaligus memberikan validasi (tandatangan) 
 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam melaksanakan prosedur identifikasi 

kebutuhan belajar adalah: 

(1) Surat Tugas personil yang akan melaksanakan identifikasi. 

(2) Surat pemberitahuan kepada sasaran identifikasi. 

(3) Disain pelaksanaan identifikasi kebutuhan. 

(4) Laporan hasil pelaksanaan identifikasi kebutuhan belajar yang telah divalidasi 

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar. 
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c) Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar 

Prosedur mutu pelaksanaan penyusunan kurikulum dan bahan ajar program 

kursus keterampilan berbasis life skill digambarkan sebagai berikut : 

Kepala 
Sanggar 
Kegiatan 
Belajar 

Tata Usaha PB (Tim 
pelaksana 

Mitra kerja 
(Praktisi/Expert) 

Calon User(Unit 
Usaha/industri) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gambar: 4.17. Prosedur Mutu Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar 

Setuju 

Membuat surat 
Tugas dan KordinasiReview 

Setuju Revisi Tidak 

Pengiriman 
Surat 

Menerima 
Surat Tugas 

Menerima surat 
pemberitahuan 

Menerima surat 
pemberitahuan 

S

Persiapan bahan 
diskusi 

Pengkajian 
Hasil Identifikasi 

Memberi  
masukan 

Memberi  
masukan 

Studi Pustaka 

Ya 

Menyusun draft 
Kurikulum dan 
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Rincian kerja prosedur mutu penyusunan kurikulum dan bahan ajar adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.45. Prosedur Mutu Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Uraian Kegiatan dalam Prosedur Mutu Penyusunan Kurikulum Dan Bahan Ajar 

1 Tim Pelaksana bersama Staf Tata Usaha membuat surat tugas untuk 
berkoordinasi penyusunan kurikulum dan bahan ajar kepada mitra kerja dan calon 
users 

2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview surat tugas, apabila setuju 
menandatangani namun apabila perlu direvisi segera disampaikan Staf Tata 
Usaha untuk diperbaiki 

3 Surat yang sudah diproses Staf Tata Usaha dan ditandatangani oleh Kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar disampaikan kepada Tim Pelaksana, mitra kerja 
(praktisi atau expert) dan Calon Users 

4 Tim Pelaksana segera mempersiapkan bahan pertemuan berupa hasil identifikasi 
kebutuhan, draft kurikulum dan bahan ajar 

5 Mitra kerja dan calon users diminta memberikan masukan perbaikan draft 
kurikulum dan bahan  ajar yang mengacu pada kebutuhan users. Kurikulum dan 
bahan ajar tersebut mencakup personal skill, sosial skill, academic skill dan 
vocational skill.  

6 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mempimpin langsung dalam penyusunan dan 
pembahasan kurikulum dan bahan ajar. 

7 Hasil penyusunan dan pembahasan dilaporakan kepada Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar 

8 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview, apabila setuju segera menandatangi 
untuk dijadikan kurikulum dan bahan ajar, sehingga Tim Pelaksana dapat segera 
melanjutkan tugas berikutnya. 

 
Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur mutu  
penyusunan kurikulum dan bahan ajar adalah: 

(1) Surat Tugas tim penyusun kurikulum dan bahan ajar 

(2) Kurikulum yang mencakup personal, sosial, academic dan vocational skill dan 

bahan ajar yang telah divalidasi oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Mitra dan 

Users.  

6) Prosedur Mutu Pada Tahap Pengorganisasian 

a) Rekrutmen Warga Belajar dan Sumber Belajar 
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Prosedur mutu rekrutmen warga belajar dan sumber belajar program kursus 

keterampilan berbasis life skill digambarkan sebagai berikut: 

Kepala 
Sanggar 
Kegiatan 
Belajar 

Tata Usaha Pamong 
Belajar (Tim 
Pelaksana) 

Mitra kerja 
(Praktisi/Expert) 

Unit 
Usaha/industri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Gambar 4.18. Prosedur Mutu Rekrutmen Warga Belajar dan Sumber Belajar 
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Rincian kerja prosedur mutu pelaksanaan rekrutmen calon sumber belajar 

dan calon warga belajar: 

Tabel 4.46. Prosedur Mutu Rekrutmen Warga Belajar dan Sumber Belajar 
 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Uraian Kegiatan Prosedur Mutu Rekrutmen Calon Sumber Belajar Dan Calon 
Warga Belajar 

1 Tim Pelaksana mengkaji kurikulum dan bahan ajar serta hasil identifikasi 
kebutuhan 

2 Tim Pelaksana menyusun standar kompetensi sumber belajar  
3 Tim Pelaksana menyusun kriteria calon warga belajar 
4 Mitra kerja (expert dan praktisi) dan dunia usaha serta industri memberikan 

masukan 
5 Hasil penyusunan dikonsultasikan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
6 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar memberikan bimbingan dan saran perbaikan, 

apabila dianggap sudah memenuhi syarat segera memberikan validasi 
(tandatangan) dan menugaskan untuk melakukan rekrutmen 

7 Tim Pelaksana melakukan rekrutmen dan seleksi 
8 Hasil seleksi dilaporkan secara tertulis kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 
9 Kepala  Sanggar Kegiatan Belajar melakukan pembahasan dan review, apabila 

dianggap sudah sesuai segera menandatangani penetapan calon sumber belajar 
dan calon warga belajar 

 
Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur mutu 

pelaksanaan rekrutmen calon warga belajar dan calon sumber belajar adalah: 

(1) Standar kompetensi calon sumber belajar 

(2) Kriteria calon warga belajar 

(3) Format rekrutmen dan bahwa seleksi 

(4) Format penetapan calon sumber belajar dan calon warga belajar.  

 
b) Pengadaan Fasilitas Pembelajaran 

Prosedur mutu pengadaan fasilitas pembelajaran program kursus keterampilan 

berbasis life skill digambarkan sebagai berikut: 
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Kepala 
Sanggar 
Kegiatan 
Belajar 

Tata Usaha PB (Tim 
Pelaksana) 

Mitra kerja 
(Praktisi/Expert)

Unit 
Usaha/industri
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Gambar 4.19. Prosedur Mutu Pengadaan Fasilitas Pembelajaran 
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Rincian kerja prosedur mutu pengadaan fasilitas pembelajaran kursus 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.47. Prosedur Mutu Pengadaan Fasilitas Pembelajaran 
 

Nomor 
Urut 

Kegiatan  

 
Uraian Kegiatan Prosedur Mutu Pengadaan Fasilitas Pembelajran 

1 Tim Pelaksana menginventarisasi kebutuhan fasilitas kursus dan pengecekan ke 
mitra dan users sekaligus meminta masukan mitra dan users 

2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengajak Staf Tata Usaha dan Tim Pelaksana 
untuk mereview inventarisasi dan membuat prioritas 

3 Staf Tata Usaha membuat surat kerjasama pengadaan dan penggunaan fasilitas 
dengan mitra kerja dan users 

4 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan akad kerjasama pemanfaatan 
fasilitas dengan mitra dan users 

5 Tim Pelaksana mengkoordinasi menyiapkan seluruh fasilitas kursus keterampilan 
6 Tim Pelaksana melakukan pengecekan kesiapan fasilitas kursus sesuai dengan 

kebutuhan 
 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksananan prosedur pengadaan 

fasilitas belajar kursus keterampilan berbasis life skill adalah: 

(1) Format inventarisasi kebutuhan fasilitas belajar (peralatan dan pendanaan) 

(2) Akad kerjasama pengadaan dan pemanfaatan fasilitas belajar 

(3) Ceck list hasil inventarisasi fasilitas belajar yang ada  

(4) Daftar Rincian alokasi anggaran  

 

c) Koordinasi dan Orientasi 

Prosedur mutu koordinasi dan orientasi program kursus keterampilan 

berbasis life skill digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.20. Prosedur Mutu Koordinasi dan Orientasi 
Rincian kerja prosedur mutu pelaksanaan koordinasi dan orientasi adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.48. Prosedur Mutu Koordinasi dan Orientasi 

Nomor 
Urut 

Kegiatan  

 
Uraian Kegiatan Prosedur Mutu Koordinasi Dan Orientasi 

1 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan diskusi terbatas dengan Staf Tata 
Usaha dan Tim Pelaksana 

2 Tim Pelaksana membuat disain dan bahan orientasi 
3 Staf Tata Usaha membuat surat undangan pelaksanaan orientasi kepada berbagai 

pihak yang terlibat 
4 Dalam pelaksanaan orientasi Kepala Sanggar Kegiatan Belajar memberikan 

sambutan dan arahan kebijakan program kursus berbasis life skill 
5 Tim Pelaksana menjelaskan proses pembelajaran 
6 Users (dunia usaha dan industri) menjelaskan standar lulusan yang diharapkan 
7 Calon sumber belajar menjelaskan program belajar 
8 Para mitra kerja menjelaskan pola dukungan 
9 Hasil orientasi adalah kesepakatan kerja pelaksanaan program 

10 Tim Pelaksana menyusun hasil orientasi secara tertulis 
 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur mutu 
pelaksanaan koordinasi dan orientasi adalah: 

(1) Disain dan bahan orientasi 

(2) Surat undangan pelaksanaan orientasi 

(3) Kesepakatan pelaksanaan kursus keterampilan berbasis life skill antara warga 

belajar dengan sumber belajar, Tim Pelaksana, users dan mitra kerja.  

 

7) Prosedur Mutu Pada Tahap Pembelajaran 

a) Proses Pembelajaran 

Prosedur mutu pelaksanaan pembelajaran program kursus keterampilan 
berbasis life skill digambarkan sebagai berikut: 
 
 

Sanggar Tata PB (Tim Sumber Warga Unit 
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Gambar 4.21. Prosedur Mutu Pelaksanaan Pembelajaran 

Rincian kerja prosedur mutu pelaksanaan pembelajaran program kursus 
berbasis life skill digambarkan sebagai berikut: 
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Tabel 4.49. Kegiatan Prosedur Mutu Pelaksanaan Pembelajaran 

Nomor 
Urut 

Kegiatan  

 
Uraian Prosedur Mutu Pelaksanaan Pembelajaran 

1 Tim Pelaksana bersama calon sumber belajar dan calon warga  belajar menyusun 
jadual belajar, mitra dan users memberi masukan 

2 Tim Pelaksana menyiapkan administrasi pembelajaran , sarana belajar, dan 
evaluasi program 

3 Calon sumber belajar menyusun rencana pembelajaran dan bahan ajar 
4 Sumber belajar melaksanakan kegiatan belajar (teori dan praktek dilaksanakan di 

Sanggar Kegiatan Belajar dan Dunia Usaha atau Dunia Industri) 
5 Apabila memungkinkan dan dipandang perlu dilakukan magang 
6 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan monitoring secara berkala 
7 Sumber belajar melakukan evaluasi harian dan membuat buku perkembangan 

pembelajaran 
8 Tim Pelaksana memberikan motivasi secara berkala 
9 Tim Pelaksana melaksanakan administrasi pembelajaran 

10 Tim Pelaksana bersama sumber belajar membuat dokumen proses pembelajaran 
11 Tim Pelaksana menyusun laporan dan disampaikan kepada Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar 
12 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar membaca laporan dan memberikan saran serta 

arahan  
 
Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur mutu 

pelaksanaan pembelajaran kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar adalah: 

(1) Jadual belajar  

(2) Administrasi kegiatan belajar  

(3) Daftar sarana belajar yang dibutuhkan 

(4) Evaluasi perkembangan pembelajaran 

(5) Laporan monitoring pembelajaran 

 

b) Proses Evaluasi Hasil Belajar 

Prosedur mutu pelaksanaan evaluasi hasil belajar (ujian akhir) program 

kursus keterampilan berbasis life skill digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.22. Prosedur Mutu Evaluasi Hasil Belajar 
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Rincian kerja prosedur mutu evaluasi hasil belajar (ujian akhir) program 

kursus berbasis life skill digambarkan sebagai berikut: 

Tabel 4.50. Kegiatan Prosedur Mutu Evaluasi Hasil Belajar 

Nomor 
Urut 

Kegiatan   

 
Uraian Prosedur Mutu Evaluasi Hasil Belajar/Ujian Akhir 

1 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar membentuk Tim Pelaksana evaluasi (Tim 
Pelaksana dan tim evaluator) 

2 Staf Tata Usaha membuat SK Tim Pelaksana evaluasi yang ditandatangani 
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan didistribusikan oleh pihak terkait 

3 Tim Pelaksana menyusun rencana evaluasi dan laporan hasil pembahasan untuk 
dikonsultasikan 

4 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan review dan memberikan validasi 
(tandatangan) apabila dianggap sudah sesuai 

5 Pelaksanaan evaluasi akhir ( tim evaluator dari dunia usaha dan industri/users) 
6 Hasil ujian akhir dianalisis oleh evaluator (Dunia Usaha Atau Dunia Industri) 

dan hasilnya diberikan kepada Kepala dan Tim Pelaksana 
7 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan analisa akhir serta membuat 

pengumuman hasil ujian berdasarkan hasil ujian akhir dari Dunia Usaha Atau 
Dunia Industri 

8 Pengumuman hasil ujian diberikan kepada pihak yang terkait 
9 Tim Pelaksana menyiapkan surat tamat kursus / Sertifikat kursus yang 

ditandatangani bersama antara Ka Sanggar Kegiatan Belajar dengan mitra kerja 
dan diketahui oleh Kepala Dinas pendidikan setempat 

10 Penyerahan Sertifikat  kepada lulusan kursus 
 

Dokumen-dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur 

mutu evaluasi hasil belajar (ujian akhir) adalah: 

(1) SK Tim Pelaksana dan tim evaluator 

(2) Jadual pelaksanaan ujian akhir 

(3) Administrasi pelaksanaan ujian akhir 

(4) Pengumuman hasil ujian akhir dan sertifikat 
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c) Penempatan Lulusan 

Prosedur mutu pelaksanaan penempatan lulusan program kursus 
keterampilan berbasis life skill digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.23. Prosedur Mutu Penempatan Lulusan 

Rincian kerja prosedur mutu penempatan lulusan program kursus 
keterampilan berbasis life skill adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.51. Prosedur Mutu Penempatan Lulusan 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

 
Uraian Prosedur Mutu Penempatan Lulusan 

1 Tim Pelaksana mengkaji hasil ujian akhir untuk klarifikasi kesesuaian dengan 
kebutuhan users 

2 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengundang Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana 
dan users mendiskusikan pelaksanaan penempatan lulusan 

3 Tim Pelaksana membahas lulusan dengan dunia usaha dan insdutri tentang 
penempatan dan draft akad kerjasama 

4 Hasil koordinasi dilaporkan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan 
dibuatkan SK penempatan lulusan 

5 Staf Tata Usaha membuat surat pemanggilan peserta  dan dunia usaha/industri 
yang ditandatangani Kepala Sanggar Kegiatan Belajar perihal menempatkan 
lulusan 

6 Tim Pelaksana memberikan arahan kepada lulusan dan menyerahkan kepada 
Dunia Usaha Atau Dunia Industri dengan Akad kerjasama penempatan 

 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur mutu  

penempatan lulusan adalah: 

(1) Surat pemanggilan peserta untuk penempatan 

(2) Akad kerjasama penyerahan lulusan kepada users. 

 
8) Prosedur Mutu Pelaksanaan Perbaikan Mutu Pengelolaan 

a) Pendampingan Lulusan 

Prosedur mutu pendampingan lulusan program kursus keterampilan berbasis 
life skill digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.24. Prosedur Mutu Pendampingan Lulusan 
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Rincian kerja prosedur mutu pendampingan lulusan program kursus 

keterampilan berbasis life skill adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.52. Kegiatan Prosedur Mutu Pendampingan Lulusan 

Nomor 
Urut 

Kegiatan  

 
Uraian Prosedur Mutu Pendampingan Lulusan 

1 Staf Tata Usaha membuat SK tim pendampingan untuk direview dan 
ditandatangani Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 

2 Tim Pelaksana membuat disain dan instrumen pendampingan dan jadual 
pendampingan  

3 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview disain, instrumen dan jadual. 
Apabila dinilai sudah layak segera ditandatangani 

4 Tim Pelaksana menyusun jadual pelaksanaan pendampingan 
5 Tim Pelaksana bekerjasama dengan mitra dan Dunia Usaha atau Dunia 

Industri melakukan pendampingan secara berkala 
6 Tim Pelaksana melakukan diskusi dengan Users membahas masalah dan 

pemecahan seputar kemampuan dan produktifitas lulusan di tempat kerja 
atau usaha 

7 Tim Pelaksana membuat laporan hasil pendampingan secara berkala dan 
dalam bentuk tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Sanggar Kegiatan 
Belajar 

8 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview laporan tim pengelola dan 
memberikan saran pendapat dan juga melakukan monev dilokasi lulusan 
bekerja/ usaha  

 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur mutu 

pendampingan lulusan adalah sebagai berikut: 

(1) Disain dan instrumen pendampingan 

(2) Surat tugas pelaksanaan pendampingan 

(3) Laporan hasil pelaksanaan pendampingan 

 

b) Perbaikan Mutu Pengelolaan 

Prosedur mutu perbaikan mutu pengelolaan program kursus berbasis life 
skill digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 4.25. Prosedur Mutu Perbaikan Mutu Pengelolaan 
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Rincian kegiatan prosedur mutu pelaksanaan perbaikan mutu pengelolaan 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.53. Kegiatan Prosedur Mutu Perbaikan Mutu Pengelolaan 

Nomor 
Urut 

Kegiatan 

Uraian Kegiatan Prosedur Mutu Pelaksanaan Perbaikan Mutu Pengelolaan 

1 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengajak diskusi pihak yang terkait tentang 
kelemahan-kelamahan pelaksanaan 

2 Staf Tata Usaha memaparkan beberapa kekuatan dan kelemahan 
3 Tim pengelola usaha memaparkan beberapa kekuatan dan kelemahan 
4 Mitra kerja usaha memaparkan beberapa kekuatan dan kelemahan 
5 Dunia Usaha atau Dunia Industri usaha memaparkan beberapa kekuatan dan 

kelemahan 
6 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menganalisis paparan tersebut di atas un tuk 

disimpulkan komponen-komponen yang harus diperbaiki 
7 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengajak pihak terkait untuk merumuskan 

berbagai alternatif prioritas perbaikan 
8 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menunjuk Tim Pelaksana untuk melakukan 

perbaikan mutu sesuai hasil diskusi 
9 Tim Pelaksana melakukan perbaikan mutu sesuai hasil diskusi 

10 Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan monitoring dan pengendalian proses 
pelaksanaan perbaikan mutu 

 
Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur perbaikan 

mutu adalah sebagai berikut: 

(1) Paparan dari Tim Pelaksana, mitra kerja, users, sumber belajar  

(2) Analisis hasil paparan dan tindakan perbaikan 

(3) Surat Penunjukkan tim kendali mutu di Sanggar Kegiatan Belajar untuk 

melakukan perbaikan 

(4) Laporan pelaksanaan perbaikan mutu 
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b. Uji Coba Lapangan 

Validasi empirik dilakukan dengan cara uji coba lapangan model operasional. 

Kegiatan ini diselenggarakan di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang. 

Penetapan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang sebagai tempat uji coba 

lapangan didasarkan pada aspek efisiensi dalam pengembangan model. Walaupun 

demikian peneliti tetap memperhatikan prinsip-prinsip uji lapangan model dalam 

penelitian dan pengembangan sebagaimana yang disarankan oleh Borg dan Gall.  

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang dipilih sebagai lokasi ujicoba 

penyelenggaraan kursus keterampilan berbasis life skill, didasarkan atas beberapa 

alasan, yaitu: (1) telah melaksanakan berbagai kursus, namun belum dapat 

berkembang seperti yang diharapkan; (2) penyelenggara memiliki keinginan untuk 

mengembangkan kursus yang relevan dengan kebutuhan pasar dan yang memiliki ciri 

khas dibandingkan dengan kursus lain; (3) Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Semarang termasuk urutan tengah (urutan 14) dari 29 Sanggar Kegiatan Belajar 

dalam rangking penyelenggaraan Kursus keterampilan sehingga memungkinkan 

untuk dikembangkan lebih lanjut khususnya penerapan inovasi pendidikan berbasis 

life skill; (4) memiliki mitra kerja yang cukup banyak sehingga mampu mewujudkan 

proses penyelenggaraan kursus keterampilan yang bermutu; (5) adanya dukungan dari 

Pemerintah Daerah dan Dinas Pendidikan dalam penyelenggaraan program kursus 

keterampilan, dan (6) proses kerja dan permasalahan yang dihadapi Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Semarang dalam menyelenggarakan kursus memiliki kesamaan 

dengan yang dihadapi oleh Sanggar Kegiatan Belajar - Sanggar Kegiatan Belajar lain 

di Jawa Tengah. 

1) Sosialisasi Model 

Sosialisasi model diberikan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, 
Pamong Belajar dan Staf Tata Usaha. Kegiatan sosialisasi  diselenggarakan 
di Aula Sanggar Kegiatan Belajar pada tanggal 10 Nopember 2006. Hadir 
dalam kegiatan itu sebanyak 21 orang terdiri atas  satu orang Kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar, lima orang Staf Tata Usaha, dan 15 orang 
Pamong Belajar.  
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Tujuan kegiatan sosialisasi dalam pelaksanakan uji coba model adalah 

sebagai berikut: (1) menyamakan persepsi dalam pemahami prosedur mutu 

penyelenggaraan program; (2) membahas hal-hal yang dirasakan sulit dalam 

pemahaman prosedur mutu; (3) memperbaiki instrumen apabila dibutuhkan; (4) 

menyusun jadual pelaksanaan, dan (5) membahas kesepakatan bersama dalam hal 

proses pelaksanaan dan peran antara pelaksana dan peneliti. Di dalam kegiatan 

orientasi ini terdapat beberapa topik yang menjadi pembahasan bersama. Beberapa 

topik yang dimaksud yaitu: (1) hakekat manajemen mutu dan manfaatnya  bagi 

Sanggar Kegiatan Belajar; (2) kursus dan pengentasan kemiskinan; (3) penerapan 

manajemen mutu bagi kursus keterampilan; (4) prosedur mutu penyelenggaraan 

kursus keterampilan, dan (5) tata cara penerapan prosedur mutu pengelolaan kursus 

keterampilan berbasis life skill. 

Orientasi diselenggarakan dengan menerapkan langkah-langkah kegiatan 

sebagai berikut: 

(1) Pemaparan peneliti tentang manajemen mutu dan manfaatnya, kursus dan 

prosedur mutu 

(2) Penjelasan tentang prosedur penyelenggaraan kursus keterampilan berbasis life 

skill di Sanggar Kegiatan Belajar 

(3) Tanya jawab dan diskusi tentang prosedur mutu 

(4) Menyusun kesepakatan proses pelaksanaan dan pembagian peran antara 

pelaksana dan peneliti. 
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2) Perencanaan Kursus Keterampilan Berbasis Life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar 

Tahap perencanaan terdapat tiga prosedur mutu yang harus dilakukan oleh 

tim pelaksana di Sanggar Kegiatan Belajar yaitu: (1) pembentukan tim pelaksana; (2) 

identifikasi kebutuhan belajar, dan (3) penyusunan kurikulum dan bahan ajar. 

 

a) Pembentukan Tim Pelaksana 

Sesuai dengan prosedur mutu pembentukan tim pelaksana program kursus 

berbasis life skill terdapat sembilan langkah, yaitu: (1) Kepala Sanggar Kegiatan 

Belajar bersama Pamong Belajar dan Staf Tata Usaha berdiskusi menyusun tim 

pelaksana kursus berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar; (2) Staf Tata Usaha 

membuatkan draft SK Tim pelaksana; (3) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 

mereview draft sebelum menandatangani; (4) Staf Tata Usaha memproses SK dan 

mendistribusikan kepada Pamong Belajar; (5) Pamong Belajar (tim pelaksana) 

membuat draft disain pelaksanaan program life skill; (6) Pamong Belajar (tim 

pelaksana) mengkonsultasikan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar; (7) Kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar mereview disain rencana kerja dan memberi arahan; (8) 

Pamong Belajar (tim pelaksana) melakukan perbaikan dan menyelesaikannya, dan (9) 

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menandatangi disain yang telah diperbaiki. 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pembentukan tim pelaksana adalah 

sebagai berikut: (1) dokumen Surat Keputusan Tim pelaksana kursus keterampilan 
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berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar, dan (2) dokumen disain pelaksanaan 

kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar.  

Dari hasil pengamatan peneliti selama mengikuti proses kegiatan, ternyata 

kegiatan tersebut membutuhkan waktu lima hari kerja efektif. Proses pembentukan 

tim pelaksana dilakukan selama satu hari kerja efektif. Beberapa kegiatan yang 

dilakukan yaitu: (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar memanggil para Pamong 

Belajar dan Staf Tata Usaha untuk mendiskusikan tentang pelaksanaan program life 

skill; (2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar meminta masukan kepada peserta diskusi 

untuk menunjuk tim pelaksana 5 orang, yang terdiri dari 3 orang Pamong Belajar dan 

2 orang Staf Tata Usaha. Masukan dari peserta diskusi dipertimbangkan dan 

diputuskan oleh kepala Sanggar Kegiatan Belajar untuk dibuatkan SK Tim pelaksana 

kursus keterampilan berbasis life skill; (3) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 

melanjutkan diskusi membahas tugas pokok dan rincian tugas tim pelaksana serta 

target waktu; (4) draft Surat Keputusan diketik oleh Staf Tata Usaha dan direview 

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, dan (5) pada hari yang sama Surat Keputusan Tim 

Pelaksana sudah selesai diproses dan diberikan kepada Tim pelaksana untuk 

melaksanakan tugas. 

Sesuai dengan surat keputusan kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Semarang, tim pelaksana kursus keterampilan di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Semarang dengan komposisi pelaksana sebagai berikut:  
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Tabel 4.54.  Susunan Tim Pelaksana Kursus Keterampilan di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Semarang 
no Nama/NIP Gol  Jabatan dalam dinas Jabatan dalam Tim 

Pelaksana 
1 Drs. Supandi MPd 

NIP. 131793983 
IVa Kepala Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten 
Semarang 

Penanggung Jawab 

2 Drs. Eddy Siswanto MPd 
NIP. 132253363 

IIIb Pamong Belajar Ketua Pelaksana 

3 Priyo Prasetya sigid SPd 
NIP. 132253367 

IIIb Pamong Belajar Sekretaris 

4 Drs. Tamimi 
NIP. 132253358 

IIIb Pamong Belajar Seksi edukasi 

5 Bambang Witjaksono SE 
NIP. 132010842 

IIId Tata usaha Bendahara 

6 Imam Roos Wahyudi SPd 
NIP. 500126927 

IIIa Tata Usaha Anggota 

 

Proses pembuatan disain atau rencana keja berlangsung selama empat hari 
efektif. Sesuai target kerja yang dibebankan kepada tim pelaksana dan 
didasarkan atas instrumen yang telah disiapkan pada prosedur mutu, maka 
Tim pelaksana segera menyusun disain rencana kerja. Proses yang dilakukan 
oleh tim pelaksana  adalah sebagai berikut: (1) tim pelaksana membagi tugas 
untuk menyusun draft rencana kerja selama 2 hari; (2) hasil penyusunan 
dimintakan revisi dan masukan kepala Sanggar Kegiatan Belajar; (3) hasil 
perbaikan dari kepala Sanggar Kegiatan Belajar segera dipenuhi dan 
dimintakan validasi (tanda tangan) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, dan 
(4) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menyetujui disain rencana kerja. 
Prosedur mutu pembentukan tim pelaksana pengelola kursus keterampilan 

berbasis life skill dirasakan sangat bermanfaat dan sangat mudah untuk dilaksanakan, 

hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan seluruh 

karyawan Sanggar Kegiatan Belajar yang terlibat dalam pembentukan. Manfaat yang 

sangat dirasakan diantaranya: (a) karyawan merasa terlibat dalam pembentukan tim 

sehingga memiliki tanggung jawab bersama untuk melaksanakan tugas; (b) personal 

yang dipilih merupakan pilihan bersama dan mereka yang benar-benar mampu 

melaksanakan (berkompeten); (c) proses demokratisasi di lembaga semakin nampak 
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sehingga transparansi dalam berorganisasi semakin bagus, dan (d) dengan prosedur 

mutu ini akan mengurangi arogansi pimpinan dan menekan kondisi like and dislike 

dalam institusi. Dengan panduan prosedur mutu maka target hasil dalam bentuk surat 

tugas tim pelaksana dan disain pelaksanaan kursus keterampilan dapat disusun dalam 

waktu 5 hari. 

 

b) Identifikasi Kebutuhan Belajar 

Sesuai prosedur mutu identifikasi kebutuhan belajar terdapat 13 langkah 
yang harus ditempuh. Ketiga belas langkah yang dimaksud adalah sebagai 
berikut: (1) tim pelaksana mengusulkan surat tugas untuk melakukan 
identifikasi; (2) Staf Tata Usaha membuat draft surat tugas dan 
mengusulkannya kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar; (3) Kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar mereview surat tersebut apabila dianggap layak 
segera ditanda tangani; (4) Staf Tata Usaha memproses surat tugas dan 
mendistribusikan kepada tim pelaksana; (5) tim pelaksana segera melakukan 
pertemuan untuk membuat instrumen, menetapkan beberapa sasaran 
identifikasi dan rencana kerja operasional; (6) hasil rencana kerja 
dikonsultasikan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar; (7) Kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar segera memberikan bimbingan dan arahan, 
Apabila menyetujui segera menadatangani rencana kerja; (8) Kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar memerintahkan Staf Tata Usaha untuk membuat 
surat kepada pihak yang terkait dalam identifikasi; (9) tim pelaksana 
melakukan koordinasi dengan user  (dunia industri, dunia usaha, dunia kerja) 
tentang kesediaan menerima tim identifikasi; (10) tim pelaksana melaporkan 
hasil koordinasi kepada kepala Sanggar Kegiatan Belajar; (11) tim pelaksana 
melakukan identifikasi tentang karakteristik tenaga kerja yang dibutuhkan 
meliputi: kriteria personal, sosial, keterampilan dan kemampuan berpikir; 
(12) hasil identifikasi dianalisis dan disusun dalam laporan tertulis, dan (13) 
Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview laporan dan memberikan arahan 
serta petunjuk sekaligus memberikan validasi (tanda tangan). 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam melaksanakan prosedur mutu 

identifikasi kebutuhan belajar adalah: (1) surat tugas melaksanakan identifikasi; (2) 
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surat pemberitahuan kepada sasaran identifikasi, dan (3) disain pelaksanaan 

identifikasi kebutuhan.  

Tahap pelaksanaan prosedur mutu identifikasi dilakukan selama 10 hari 

kerja efektif. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar dalam 

melaksanakan prosedur mutu identifikasi kebutuhan belajar adalah sebagai berikut: 

(1) tim pelaksana melakukan pertemuan untuk merumuskan pelaksanaan identifikasi 

yang meliputi: (a) menetapkan sasaran dan lokasi; (b) membagi kelompok; (c) 

menetapkan waktu pelaksanaan; (d) menyiapkan dan mempelajari format identifikasi, 

dan (e) menyiapkan surat tugas dan surat pemberitahuan kepada calon sasaran yang 

ditandatangani pimpinan. Proses awal pelaksanaan prosedur identifikasi terdapat 

permasalahan yakni kesulitan tim pelaksana untuk mengajak mitra kerja, karena 

belum diketahuinya jenis keterampilan atau jenis usaha yang akan dilaksanakan. Oleh 

karena itu proses identifikasi dimulai dengan perumusan pelaksanaan identifikasi 

yang tidak diikuti oleh mitra dan user; (2) tim pelaksana mengkonsultasikan rencana 

identifikasi kepada pimpinan untuk memperoleh masukan dan arahan teknis; (3) tim 

pelaksana melakukan kontak-kontak dengan calon sasaran untuk membahas 

pelaksanaan identifikasi dan hasilnya dilaporkan kepada pimpinan; (4) tim pelaksana 

melakukan identifikasi ke beberapa sasaran di lokasi usaha dengan menggunakan 

format yang telah disiapkan.  

Pelaksanaan identifikasi dilakukan oleh tiga tim. Masing-masing tim 

memiliki target sasaran dan lokasi yang berbeda. Target sasaran dan lokasi 

identifikasi tersebut adalah: (1) tim pertama terdiri atas dua orang, yaitu:  Drs. Eddy 
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Siswanto M.Pd, dan Bambang Witjaksono, SE, keduanya  melakukan kegiatan 

identifikasi bidang elektronika dan berkonsentrasi pada reparasi telepon seluler 

(handphone). Lokasi identifikasi kebutuhan belajar bidang elektronika yaitu: (a) 

Pelangi Sell di Getasan; (b) Palem Sell di Kopeng; (c) Savana Sell di Suruh, dan (d) 

Mandiri Sell di Susukan; (2) tim kedua terdiri atas dua orang, yaitu: Drs. Sukir, dan 

Imam Roos Wahyudi, S.Pd, keduanya melakukan identifikasi kebutuhan belajar 

bidang garment. Lokasi identifikasi kebutuhan belajar bidang Garment yaitu; (a) USG 

(Ungaran Sari Garment), (b) Konveksi Mandiri Ungaran dan (c) Texmaco Ungaran 

Semarang; (3) tim ketiga terdiri atas dua orang, yaitu: Priyo Prasetyo Sigit, S.Pd, dan 

Drs. Tamimi, keduanya melakukan identifikasi kebutuhan belajar di bidang pertanian 

dan perkebunan. Lokasi identifikasi kebutuhan belajar yaitu; (a) usaha bunga hias di 

Bandungan Ambarawa, (b) usaha ikan konsumsi dan ikan hias di Muncul Salatiga, 

dan (c) Usaha Ikan Konsumsi di Blater Ungaran. 

Instrumen identifikasi kebutuhan belajar menggunakan teknik wawancara, 

pengamatan dan dokumentasi, selanjutnya hasilnya dicatat dan dianalisis 

menggunakan instrumen analisis kebutuhan. Beberapa hal yang ingin diungkap oleh 

tim identifikasi adalah; (1) jenis-jenis usaha yang saat ini memiliki prospek baik dan 

dapat berkembang di masa depan; (2) memiliki peluang pasar yang bagus atau pasar 

dapat menerima keterampilan usaha tersebut sampai beberapa tahun ke depan; (3) 

keterampilan usaha tersebut memiliki kelayakan untuk dapat dijadikan kegiatan usaha 

mata pencaharian atau pendapatan yang memadai, dan (4) adanya kemudahan untuk 

dikembangkan ditinjau dari ketersediaan sarana dan prasarana serta nara sumbernya. 
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Hasil identifikasi dianalisis dan disusun laporan hasil pelaksanaan 

identifikasi kebutuhan belajar. Berdasarkan hasil identifikasi masing-masing tim 

menyusun laporan kelayakan dan prospek usaha dengan mendasarkan pada 5 

komponen, yaitu: (1) peluang pasar usaha dan atau kebutuhan tenaga kerja; (2) 

prospek jangka panjang akan kebutuhan jenis usaha; (3) tingkat kejenuhan pasar; (4) 

kelayakan pendapatan dari usaha yang digeluti, dan (5) ketersediaan sarana, prasarana 

dan nara sumber. 

Tim pelaksana melakukan diskusi yang diikuti oleh pimpinan dan 

mempresentasikan hasil identifikasi untuk memilih salah satu jenis kegiatan usaha 

yang layak diangkat sebagai jenis program kursus keterampilan berbasis life skill. 

Kegiatan analisis identifikasi kebutuhan belajar pada ketiga jenis usaha diperoleh 

hasil sebagai berikut: 

Tabel 4.55. Hasil Analisis Kebutuhan Belajar 

 
No 

 
Jenis usaha   

 
Peluang Pasar  

Prospek ke 
depan 

Kejenuhan 
Pasar 
Lokal 

Kelayakan 
Pendapatan 

Ketersediaan 
Sarpras dan 

Nara Sumber 
1 Garment Lemah 

(banyak yg di 
PHK) 

Tidak tentu 
tergantung 
order 

Sudah 
jenuh  

Tergantung 
kemampuan 
menyelesaikan 
target 

Murah dan 
mudah 

2 Pertanian 
bunga dan 
perikanan 

Cukup tinggi 
karena banyak 
kolektor 

Tergantung 
trend jenis 
tanaman 
baru dan 
koleksi 

Sudah 
cukup 
jenuh  

Tergantung 
musim dan 
promosi para 
hobbies 

Sangat 
mudah dan 
murah 

3 Service 
telepon 
seluler 

HP sudah 
merambah 
kehidupan 
masyarakat 
kota dan desa. 
Diperkirakan 
ada 150.000 
HP beredar di 

Sangat 
dibutuh kan, 
karena 
pemilik HP 
bertambah, 
varian HP 
selalu 
bertambah 

Masih 
belum 
banyak. 
Saat ini 
disetiap 
Kab/Kota 
hanya ada 
1 s.d 2 

Cukup tinggi 
dan 
tergantung 
order serta 
jenis 
kerusakan.  

Tidak sulit 
banyak mitra 
yg bisa 
membantu 
melakukan 
usaha service 
HP 
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Kabupaten 
Semarang 

orang saja 
teknisi HP 

 

Dari ringkasan analisis hasil identifikasi tersebut di atas diperoleh keputusan 

bahwa service telepon seluler atau HP (Handphone) terpilih sebagai jenis usaha yang 

layak untuk dijadikan program kursus keterampilan bagi masyarakat. Pemilihan ini 

didasarkan atas hasil identifikasi yang di analisa sebagai berikut: 

(1) Jumlah handphone yang beredar di Kabupaten Semarang diperkirakan 150.000 

unit. Apabila 10-20% atau 15.000-30.000 handphone pertahun membutuhkan 

perbaikan, berarti peluang pasar usaha yang cukup besar. 

(2) Saat ini belum banyak tenaga teknisi Handphone di setiap counter Handphone  

di daerah. Jumlah tenaga teknisi yang tersedia tidak lebih dari 2-3 orang. 

(3) Handphone sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, dan setiap saat 

jenis, bentuk dan teknologinya selalu berkembang, sehingga peluang ini 

menjadi prospek ke depan yang sangat menggembirakan  

(4) Beaya service Handphone bervariasi tergantung pada tingkat kerusakan, dan 

teknologi dari Handphone yang bersangkutan. Semakin mahal harga 

Handphone  maka mahal pula beaya perbaikan, karena teknologi yang 

dibutuhkan semakin komplek. Diperkirakan rata-rata penghasilan seorang 

tenaga service Handphone setiap hari tidak kurang dari  Rp 100.000,-. 

(5) Menjadi seorang teknisi Handphone  tidak sulit dan alat yang dibutuhkan 

cukup sederhana. Para pemegang patent merk Handphone  yang terkenal 
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sangat terbuka dan memberikan dukungan untuk mencetak tenaga teknisi 

Handphone di masyarakat. 

Proses identifikasi kebutuhan merupakan kunci awal penentuan jenis dan 

bentuk program kursus keterampilan, sehingga penemuan jenis keterampilan yang 

memiliki prospek cerah kedepan menjadi sangat penting. Pengalaman tim pelaksana 

melaksanakan prosedur mutu identifikasi kebutuhan belajar memperoleh pengalaman 

tersendiri, diantaranya: (1) prosedur mutu dan dokumen yang menyertainya mudah 

dipahami tetapi mengalami kesulitan dilapangan karena melakukan identifikasi harus 

cermat dan membutuhkan data yang lengkap serta mendalam; (2) sulit memperoleh 

data perihal pendapatan dan peluang usaha karena hal itu merupakan rahasia 

perusahaan; (3) para Pamong Belajar belum banyak berpengalaman di bidang usaha. 

Namun demikian semua tim pelaksana menyatakan bahwa dengan adanya panduan 

prosedur mutu dan instrumen dokumen mutu cukup banyak menolong pelaksanaan 

identifikasi, hal ini dapat diketahui dengan: (1) cepatnya mereka melaksanakan 

identifikasi dan terpenuhinya dokumen kerja; (2) hasil yang diperoleh dalam 

identifikasi dapat dipertanggung jawabkan proses maupun hasil kerja, dan (3) 

Pamong Belajar sebagai pelaksana identifikasi mampu menjabarkan secara rinci 

proses penentuan jenis keterampilan yang ditentukan dan yang memiliki prospek. 

Berdasarkan analisis pelaksanan identifikasi kebutuhan belajar di atas tim 

pelaksana menggolongkan dalam tiga besaran langkah, yaitu: (1) langkah penyiapan 

bahan dan alat; (2) langkah penjaringan data dan informasi di lapangan dan (3) 
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langkah analisis hasil identifikasi. Ketiga besaran langkah tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

(a) Langkah penyiapan bahan dan alat meliputi: (1) pembentukan tim dan lokasi 

sasaran; (2) penyusunan surat tugas dan surat pemberitahuan di lapangan, dan (3) 

penyiapan instrumen identifikasi 

(b) Langkah pengambilan  data dan informasi meliputi: (1) pertemuan dengan 

pengelola unit usaha; (2) wawancara, dan (3) membuat kesepakatan-kesepakatan 

(c) Langkah analisis data dan informasi meliputi: (1) melakukan tabulasi data; (2) 

mengolah data dan informasi; (3) membuat kesimpulan hasil pengolahan, dan (4) 

membuat laporan dan mempresentasikan hasil identifikasi. 

c) Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar 

Sesuai prosedur mutu  penyusunan kurikulum dan bahan ajar terdapat 

delapan langkah yang harus ditempuh oleh tim pelaksana, yaitu: (1) tim pelaksana 

bersama Staf Tata Usaha membuat surat tugas untuk berkoordinasi penyusunan 

kurikulum dan bahan ajar kepada mitra kerja dan calon user; (2) Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar mereview surat tugas, apabila setuju menandatangani namun apabila 

perlu direvisi segera disampaikan Staf Tata Usaha untuk diperbaiki; (3) surat yang 

sudah diproses Staf Tata Usaha dan ditandatangani oleh Kepala Sanggar Kegiatan 

Belajar disampaikan kepada tim pelaksana, mitra kerja (praktisi atau expert) dan 

Calon User; (d) tim pelaksana segera mempersiapkan bahan pertemuan berupa hasil 

identifikasi kebutuhan, draft standar kelulusan, draft kurikulum dan bahan ajar; (e) 

mitra kerja dan calon user diminta memberikan masukan perbaikan draft kurikulum 



292 
 

 

dan bahan  ajar yang mengacu pada kebutuhan user. Kurikulum dan bahan ajar 

tersebut mencakup personal skill, sosial skill, academic skill dan vocational skill; (f) 

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar memimpin langsung dalam penyusunan dan 

pembahasan kurikulum dan bahan ajar; (g) hasil penyusunan dan pembahasan 

dilaporkan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, dan (h) Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar mereview, apabila setuju segera menandatangi untuk dijadikan 

kurikulum dan bahan ajar, sehingga tim pelaksana dapat segera melanjutkan tugas 

berikutnya. 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur mutu 

penyusunan kurikulum dan bahan ajar adalah sebagai berikut: (1) Surat Tugas tim 

penyusun kurikulum dan bahan ajar, dan (2) kurikulum yang mencakup komponen 

personal, sosial, academic dan vocational skill serta  bahan ajar yang telah divalidasi 

oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Mitra dan User. 

Proses pelaksanaan prosedur penyusunan kurikulum dan bahan ajar 

berlangsung selama 10 hari efektif. Kegiatan yang dilakukan dalam penyusunan 

kurikulum dan bahan ajar adalah sebagai berikut: pertama, mencari mitra kerja dan 

user. Mitra kerja yang telah siap membantu dalam kursus teknisi Handphone adalah 

”Ascomsell” dari Surakarta sedangkan user (penerima lulusan) yang telah di 

identifikasi dan siap menerima lulusan sebanyak 16 counter Handphone, yaitu: 

Tabel 4.56. Calon Mitra Kerja Penyelenggaraan Kursus 
 

No. Nama Alamat Lulusan yang 
dibutuhkan 

1 88 celuler Banyubiru Kabupaten Semarang 2 orang 
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2 Muara cell Jln Pemuda Pojoksari RT 05/01 Ambarawa Telp 
08882542617 

6 orang 

3 Mahabiru Mertokusumo 38 candirejo tuntang semarang 2 orang 
4 Adhitama Celluler 

 
Jln Raya Sruwen Karanggede Km 7 Depan 
Lapangan Susukan Telp 085229615999 

2 orang 

5 Kondang murah cell  Susukan RT 1 RW3 Kecamatan Susukan Kab 
Semarang telp 081326586987 

2 orang 

6 KU sell Jln Kauman no 1 RW2 Salatiga Telp 
085640554774 

4 orang 

7 Pelangi sell Ds Sumogawe RT 6 RW2 Kec getasan Kabupaten 
Semarang Telp 08882525706 

2 orang 

8 Palem Sell Dusun Jayang RT 9 RW 3 Jetak Getasan Kab 
Semarang 

2 orang 

9 Firdaus sell Jln Karang gede no 35 Bangirejo RT4 RT3 Kec 
Suruh Semarang Telp 08562740004 

2 orang 

10 Joyo Selluler Jln Reksosari RT 09 RW1 Kec Suruh Kab 
Semarang Telp 081575239387 

2 orang 

11 Adhi Jln Setugur Jetak RT2 RW 1 Kec getasan 
Semarang 

2 orang 

12 Mandiri sell Ds Ketanggen RT2 RW 6 Kec Susukan Semarang 2 orang 
13 Restu sell Jln Kios pasar Bedono RT 8 RW1 Ds Bedono 

Kec Jambu Semarang Telp 081325364587 
4 orang 

14 Luna sell Krajan RT 03 RW 1 Kebumen Banyubiru 
Semarang 

2 orang 

15 SR Putra sell Klero RT 3 RW1 Km 7 Salatiga Tengaran Kab 
Semarang Telp 0298 610051 

2 orang 

16 Savana sell Reksosari suruh Semarang telp 085865146922 2 orang 
 

Alasan counter-counter Handphone mau menerima tenaga teknisi 

handphone adalah: (1)  karena permintaan service handphone  banyak tetapi tidak 

memiliki teknisi; (2) apabila memiliki tenaga teknisi yang memadai akan menambah 

pendapatan, dan (3) senang memperoleh tenaga teknisi karena tidak perlu lagi melatih 

orang sehingga menghemat modal usaha. Kedua, menyiapkan surat undangan untuk 

menghubungi mitra dan user agar ikut dalam penyusunan dan pembahasan standar 

kelulusan, kurikulum dan bahan ajar. Ketiga, menyiapkan bahan presentasi hasil 

identifikasi dan draft kurikulum. Tim pelaksana mempresentasikan hasil identifikasi, 

kesimpulan serta menyusun draft kurikulum untuk dibahas dalam diskusi yang diikuti 
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para calon user, mitra kerja serta tim pelaksana. Proses penyusunan draft kurikulum 

ini disusun oleh Pamong Sanggar Kegiatan Belajar dengan cara: (1) mendalami 

hakekat life skill, (2) menetapkan tujuan dan mengiventarisasi aspek-aspek yang 

dibutuhkan menjadi seorang teknisi handphone  ditinjau dari sikap kepribadiannya, 

jiwa sosial, keterampilan vocational dan kemampuan analisa sederhana, (3) hasil 

inventarisasi digolongkan ke dalam 4 komponen life skill dan dipilah serta dikaji 

relevansi dan urgensinya aspek-aspek tersebut dalam kaitannya sebagai teknisi 

handphone, (4) menyusun aspek-aspek yang telah ditetapkan ke dalam format 

kurikulum yang meliputi; tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, silabus dan 

proses pembelajaran yang menyangkut bahan ajar, media, waktu, metode dan 

evaluasi. Keempat, membahas kembali draft kurikulum dan bahan ajar bersama user 

dan mitra kerja agar sesuai dengan kebutuhan para calon user dan sesuai dengan 

aspirasi mitra kerja bidang teknisi Handphone. Proses pembahasan tersebut dengan 

cara: (1) tim pelaksana memaparkan hasil identifikasi, analisa dan keputusan hasil 

identifikasi kebutuhan; (2) tim pelaksana menjelaskan draft kriteria standar lulusan 

yang diharapkan dan draft kurikulum yang telah disusun; (3) tim pelaksana meminta 

calon user dan mitra kerja untuk mengkritisi; (4) calon user dan mitra kerja 

memberikan masukan perbaikan standar kelulusan dan kurikulum, (5) melakukan 

diskusi perbaikan secara bersama; (6) menyimpulkan hasil diskusi bersama, dan (7) 

membuat keputusan bersama tentang kurikulum dan standar kelulusan peserta didik 

dengan cara membubuhkan tanda tangan. Kelima, hasil penyusunan dan pembahasan 

dilaporkan kepada kepala Sanggar Kegiatan Belajar untuk memperoleh masukan, 
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saran dan perbaikan. Hasil penyusunan disempurnakan dalam bentuk matrik Garis-

garus Besar Program Pembelajaran (GBPP) kursus keterampilan teknisi handphone 

berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar. Keenam, hasil pembahasan yang telah 

disetujui pimpinan dijadikan bahan rujukan dalam melaksanakan kursus 

keterampilan. 

Standar kompetensi lulusan kursus teknisi handphone  yang telah dibahas 

dan disetujui oleh para user, mitra dan tim pelaksana kursus teknisi handphone di 

Sanggar Kegiatan Belajar sebagai berikut: 

Tabel 4.57. Kompetensi Lulusan Kursus Teknisi Handphone 

No. Komponen  Indikator 
1 Personal skill 

 
 
 
 
 

Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
Jiwa kejujuran pangkal keberhasilan 
Disiplin dalam bekerja 
Sopan dan sabar dalam melayani pelanggan 
Berpandangan luas dan bersemangat untuk maju 
Sederhana dan hemat 

2 Social skill 
 
 
 
 

Komunikasi sosial 
Toleransi dan kerjasama 
Berorganisasi profesi 
Memahami nilai-nilai/gaya hidup  pelanggan 

3 Vocational skill Mengenal bahan dan alat dalam pekerjaan 
Mengenal arus listrik 
Mampu membedakan jenis-jenis handphone  dan karaktersitiknya 
Kemampuan mengenal tingkat kerusakan handphone  
Kemampuan memperbaiki kerusakan 
Kemampuan menaksir beaya perbaikan 
Kemampuan mencari akses sparepart 
Kemampuan memodifikasi handphone 
Kemampuan menggunakan peralatan 
Kemampuan memberikan saran bagi pelanggan 

4 Academic skill Mampu memecahkan masalah dalam bekerja secara mandiri 
Mampu Berfikir berstruktur dan rasional 
Mampu menganalisa sebab akibat  
Mampu membuat keputusan dalam melayani keinginan pelanggan 
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Garis Besar Kurikulum kursus keterampilan teknisi handphone  berbasis life 

skill hasil kerjasama antara tim pelaksana, mitra kerja dan user yang didasarkan atas 

standar lulusan kursus di atas adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.58. Silabus Kursus Teknisi Handphone 

No Tujuan Materi kursus Pengalaman Belajar Waktu 
1 Diharapkan 

lulusan kursus 
menjadi  seorang 
teknisi yang 
memiliki 
kepribadian dalam 
melayani 
pelanggan dengan 
baik 

Taqwa kepada 
Tuhan Yang Maha 
Esa 

Taqwa adalah kunci keberhasilan 
hidup di dunia dan akherat 

10 jampel 

Jiwa kejujuran 
pangkal 
keberhasilan 

Jujur dalam keuangan, pelayanan, 
bekerja sebagai bekal kepercayaan 

Disiplin dalam 
bekerja 

Disiplin waktu,  dan bekerja 

Sopan dan sabar 
dalam melayani 
pelanggan 

Pola-pola pelayanan bagi 
pelanggan agar memuaskan 
menjadi pelanggan sejati 

Berpandangan luas 
dan bersemangat 
untuk maju 

Semangat untuk belajar terus 
mengikuti perkembangan jaman 
agar maju terus 

Sederhana dan 
hemat 

Penampilan dan perialku 
sederhana dan mengelola uang 
secara hemat 

2 Diharapkan 
lulusan kursus  
menjadi seorang 
teknisi HP yang 
memiliki sikap 
sosial  untuk 
melayani 
pelanggan secara 
memuaskan 

Komunikasi sosial Kemampuan berkomunikasi secara 
efektif dengan pelanggan 

7 jampel 

Toleransi dan 
kerjasama 

Memiliki jiwa toleransi dengan 
pelanggan dan mampu 
menggalang kerjasama dengan 
stakeholder 

Berorganisasi 
profesi 

Mau dan mampu berorganisasi 
sesama profesi untuk memperkuat 
usaha 

Memahami nilai-
nilai  pelanggan 

Kemauan untuk memahami sikap 
dan perilaku masing-masing 
pelanggan 

3 Diharapkan 
lulusan kursus 
dapat 
memperbaiki 
berbagai jenis HP 
secara profesional 

Mengenal bahan 
dan alat dalam 
pekerjaan 

Jenis bahan dan alat yang 
dibutuhkan dalam mereparasi 
Handphone 

73 jampel 

Mengenal arus 
listrik 

Mengenal arus lidtrik dan teknik 
pengukuran dan perlakukan arus 

Mampu 
membedakan jenis-
jenis HP dan 
karaktersitiknya 

Mengenal dan membedakan 
karakteristik handphone 
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Kemampuan 
mengenal tingkat 
kerusakan HP 

Menginventarisasi dan 
menganalisa kerusakan handphone 

Kemampuan 
memperbaiki 
kerusakan 

Praktek mereparasi handphone  
tingkat dasar 

Kemampuan 
menaksir beaya 
perbaikan 

Teknik menentukan beaya 
perbaikan handphone  

Kemampuan 
mencari akses 
sparepart 

Jaringan kerja sparepart 
handphone  

Kemampuan 
memodifikasi 
handphone 

Bongkar pasang chasing 
handphone 

Kemampuan 
menggunakan 
peralatan 

Memperlakukan peralatan dan 
program handphone  

Kemampuan 
memberikan saran 
bagi pelanggan 

Teknik memberikan saran 
perlakukan penggunaan 
handphone  

4 Diharapkan 
lulusan kursus 
menjadi seorang 
teknisi handphone  
yang berfikir 
analitik dan 
realistik dalam 
bekerja dan 
berusaha 

Mampu 
memecahkan 
masalah dalam 
bekerja secara 
mandiri 

Mencari akar masalah dan cara 
mencegah dan memecahkan akar 
masalah 

10 Jampel 

Mampu Berfikir 
berstruktur dan 
rasional 

Teknis analisa sederhana 

Analisa sebab akibat Sebab akibat berhasil dan gagalnya 
usaha 

Teknik Membuat 
keputusan 

Kasus kasus dalam berusaha dan 
keputusan strategis 

 

Kurikulum yang telah disusun di atas   sudah memenuhi kaidah life skill 

karena terdapat 4 komponen dasar life skill yakni personal, sosial, keterampilan 

memperbaiki handphone dan kemampuan berfikir rasional. Komponen tersebut 

disusun atas kebutuhan para user yang membutuhkan kompetensi sebagai seorang 

teknisi handphone. 

Bahan belajar yang berhasil disusun adalah sebagai berikut: 
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(1) Menjadi seorang wirausaha sejati yang berisi tentang kemampuan berfikir dan 

berperilaku sebagai seorang wirausaha yang sukses.  

(2) Menjadi pelayan prima berisi tentang bentuk-bentuk perilaku seorang pelayan 

yang menunjang keberhasilan bekerja 

(3) Teknik perbaikan handphone yang berisi tentang  berbagai alat, bahan dan cara-

cara memperbaiki kerusakan handphone. 

Bahan belajar yang disusun dalam bentuk “do it your self” atau bahan 

belajar yang dapat dibaca sendiri dan dikerjakan sendiri tanpa dan atau dengan 

bantuan sumber belajar. Bentuk bahan belajar do it your self ini seperti modul yang 

dapat dipelajari sendiri tanpa bantuan orang lain. Pemilihan bentuk ini adalah agar 

memungkinkan bahan belajar dapat dipelajari sendiri oleh peserta didik di rumah, 

sehingga proses belajar yang bersifat teoritik dapat dipelajari di rumah serta mudah 

dikuasai oleh peserta didik, sedangkan pada setiap pertemuan lebih menekankan pada 

praktek. Garis besar sistimatika bentuk bahan belajar do it your self adalah sebagai 

berikut: (1) tata cara mempelajari; (2) kompetensi; (3) garis besar ini; (4) materi 

belajar; (5) evaluasi, dan (6) rujukan. 

Proses penyusunan kurikulum dan bahan ajar bukan menjadi hal sulit bagi 

Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar. Menurut tim pelaksana dalam mengikuti 

prosedur mutu penyusunan kurikulum dan bahan ajar, hal yang sulit adalah 

menyatukan persepsi antara user, mitra kerja dan tim pelaksana. Mereka memiliki 

dimensi yang berbeda dalam menyusun kurikulum. Konsep life skill belum banyak 

dipahami oleh user dan mitra kerja. Mereka lebih terfokus kepada Vocational skill. 



299 
 

 

Dengan berpedoman pada prosedur mutu ini menjadi acuan dasar bersama dalam 

menyusun kurikulum yang berbasis life skill. 

 
3) Pengorganisasian Penyiapan Proses Pembelajaran 

Tahap pengorganisasian terdapat tiga prosedur mutu yang harus 

dilaksanakan oleh tim pelaksana, yaitu: (1) rekrutmen calon warga belajar dan 

sumber belajar; (2) pengadaan fasilitas belajar, dan (3) koordinasi dan orientasi 

pelaksanaan pembelajaran. 

a) Rekrutmen Calon Warga Belajar dan Sumber Belajar 

Proses pelaksanaan prosedur mutu rekrutmen calon warga  belajar dan calon 

sumber belajar terdapat sembilan langkah, yaitu: (1) tim pelaksana mengkaji 

kurikulum dan bahan ajar serta hasil identifikasi kebutuhan; (2) tim pelaksana 

menyusun standar kompetensi sumber belajar; (3) tim pelaksana menyusun kriteria 

calon warga belajar; (4) mitra kerja (expert dan praktisi) dan dunia usaha serta 

industri memberikan masukan draft standar kompetensi calon sumber belajar dan 

kriteria calon warga belajar; (5) hasil penyusunan dikonsultasikan kepada Kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar; (6) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar memberikan 

bimbingan dan saran perbaikan, apabila dianggap sudah memenuhi syarat segera 

memberikan validasi (tanda tangan) dan menugaskan untuk melakukan rekrutmen; 

(7) tim pelaksana melakukan rekrutmen dan seleksi; (8) hasil seleksi dilaporkan 

secara tertulis kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, dan (9) Kepala  Sanggar 
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Kegiatan Belajar melakukan pembahasan dan review, apabila dianggap sudah sesuai 

segera menanda tangani penetapan calon sumber belajar dan calon warga belajar. 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur rekrutmen calon 

warga belajar dan calon sumber belajar adalah sebagai berikut: (1) standar 

kompetensi calon sumber belajar dan kriteria calon warga belajar; (2) rekrutmen dan 

seleksi, dan (3) penetapan calon sumber belajar dan calon warga belajar. Proses 

pelaksanaan rekrutmen dan seleksi calon warga  belajar dan calon sumber belajar 

sebagai berikut: 

 Langkah pertama adalah menetapkan standar kompetensi calon sumber belajar 

yang pada kompetensi pendidik yakni: (1) memiliki kecakapan personal dan sosial, 

(2) kecakapan metodologi pembelajaran orang dewasa, (3) kemampuan profesional di 

bidang teknisi handphone dan (4) kemampuan academik yang meliputi kualifikasi 

pendidikan dan kemampuan berfikir rasional.  

Langkah kedua adalah menentukan  kriteria calon warga belajar ditetapkan 

sebagai berikut: (1)  usia; (2) pendidikan terendah; (3) status ekonomi orang tua atau 

dirinya, dan (4) kemauan dan kesungguhan untuk mengikuti. 

Draft standar calon sumber belajar dan kriteria calon warga belajar 

dimintakan masukan dari para mitra dan user agar sesuai dengan kebutuhan yang 

diharapkan. Selama 3 hari draft yang diberikan oleh user dan mitra diperoleh 

beberapa masukan sebagai berikut: 

Standar kompetensi calon sumber belajar kursus keterampilan teknisi 

handphone berbasis life skill yang disetujui dan ditetapkan dalam diskusi adalah: 
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Tabel. 4.59. Kompetensi Pendidik Kursus Teknisi Handphone 

No Kompetensi Sub-Kompetensi 
1 Personal Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 

Memiliki jiwa keteladanan, sopan, tertib, disiplin dan kerja keras 
2 Sosial Ramah, mampu berkomunikasi dalam komteks pembelajaran, dan 

toleransi 
Mampu berkerjasama dengan warga belajar, penyelenggara, 
sumber belajar lain dan para mitra kerja 

3 Andragogik Memahami karakeristik atau kemampuan warga belajar 
Mampu melaksanakan proses belajar dan berlatih bagi orang 
dewasa 

4 Profesional Memiliki kemampuan analisa sederhana di bidang teknik dan 
usaha, 
Memiliki kemampuan setara SLTA yang dibuktikan dengan 
ijasah 

  Menguasai reparasi handphone yang dibuktikan dengan sertifikat 
teknisi handphone  dari perusahaan handphone 

 
Kriteria peserta didik (warga belajar) kursus keterampilan teknisi 

handphone berbasis life skill yang disetujuai dan ditetapkan dalam diskusi adalah: 

Tabel. 4.60. Kriteria Calon Warga Belajar Kursus Teknisi Handphone 

No. Komponen Kriteria 
1 Usia Usia minimal 17 tahun maksimal 45 tahun. 
2 Pendidikan Pendidikan minimal SLTA dari berbagai jurusan dan 

diprioritaskan SMU IPA atau SMK Teknik. 
3 Kemampuan ekonomi dan 

pekerjaan 
Dipriroritaskan dari keluarga tidak mampu. 
Belum memiliki pekerjaan yang tetap. 

4 Kemauan dan 
kesungguhan 

Bersedia mengikuti kursus hingga selesai. 

 
 

  Setelah kriteria calon sumber belajar dan calon warga belajar ditetapkan maka 

tim pelaksana melakukan proses rekrutmen calon sumber belajar dengan cara 

kerjasama antara Sanggar Kegiatan Belajar dengan Mitra Kerja yang memiliki 

beberapa tenaga yang berkualifikasi. Cara yang dilakukan untuk rekrutmen adalah 

melakukan seleksi dokumen administrasi, wawancara dan demonstrasi kemampuan. 
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Mereka yang dinyatakan memiliki kompetensi yang layak menjadi sumber belajar 

dinyatakan lolos seleksi. Mereka yang sudah lolos seleksi adalah: 

Tabel. 4.61. Daftar Sumber Belajar Kursus Teknisi Handphone 

No. Nama Usia Pendidikan Sertifikat Alamat 
1 Aris Yusrian 28 Th SMU Teknisi HP Kutisari VII/15 Surabaya 
2 Hakim Rosiawan 49 Th S1-Akun Teknisi HP Karagan jaya I/14 Surabaya 
3 Imam Abu Hanif 27 Th S1-elektro Teknisi HP Mulyorejo 12-14 Surabaya 
4 Sobi Irawan 41 Th S1- elektro Teknisi HP Mulyorejo I/17 Surabaya 
5 Agung sudrajad 36 Th S1- Komp Teknisi HP Solo baru II/1 Surakarta 

 

Proses rekrutmen dan seleksi calon warga belajar dilakukan dengan dua 

tahap, yakni: tahap pendaftaran dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, 

yaitu: (1) photo copy ijasah; (2) photo copy KTP; (3) surat pernyataan sanggup 

mengikuti kursus; (4) surat pernyataan dari counter handphon, apabila sudah bekerja 

di counter; (5) foto ukuran 4x6 2 lembar, dan (6) surat keterangan dari RT bahwa 

yang bersangkutan bukan dari keluarga kaya dan tidak sedang kuliah atau belajar di 

sekolah. Tahap kedua dilakukan wawancara untuk mengetahui jati diri dan 

kemampuan serta kemauan calon warga belajar.  

Selama dua minggu sejak pengumuman yang dipasang di counter-counter 

handphone telah terdaftar 67 orang, terdiri dari 3 orang wanita dan 64 laki-laki. Dari 

jumlah 67 orang tersebut yang sudah bekerja sebagai pelayan di counter dan pemilik 

counter sebanyak 46 dan 21 orang belum bekerja. Berdasarkan hasil seleksi diperoleh 

daftar calon warga belajar sebanyak 45 orang (40 orang calon peserta dan 5 orang 

cadangan) yang terdiri dari 44 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. (daftar 

terlampir). 
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Hasil rekrutmen dan seleksi calon sumber belajar dan calon warga belajar 

diserahkan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar untuk ditetapkan. Kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar secepatnya menetapkan nama-nama calon sumber belajar 

dan nama-nama calon warga belajar melalui pengumuman di Sanggar Kegiatan 

Belajar dan memberi surat pemberitahuan kepada calon warga belajar dan calon 

sumber belajar. 

Proses rekrutmen calon sumber belajar dan calon warga belajar tidak 

mengalami hambatan yang berarti. Dari pelaksana program dan pimpinan Sanggar 

Kegiatan Belajar memberikan masukan yang cukup positif dalam proses ini, yakni: 

(1) dengan adanya prosedur mutu ini akan diperoleh sumber belajar yang benar-benar 

berkualitas ditinjau dari kepribadiannya, kemampuan metodologi, dan kemampuan di 

bidangnya (sertifikasi keahlian),  bukan asal dapat sumber belajar, (2) memberikan 

panduan bagi pamong untuk mengubah pola pikir baru guna merumuskan dulu 

kriteria calon sumber belajar dan calon warga belajar, sehingga akan memudahkan 

pelaksanaan pembelajaran, bukan sekedar melakukan kursus yang tidak jelas 

kualifikasi pelatih dan warga belajarnya, (3) proses perekrutan semakin mudah dan 

jelas karena sudah ditentukan kriterianya, sehingga kecil adanya penyimpangan 

rekrumen calon sumber dan calon warga belajar.  

 

b) Pengadaan Fasilitas Belajar 

Proses pelaksanaan prosedur mutu pengadaan fasilitas belajar terdapat enam 

langkah, yaitu: (1) tim pelaksana menginventarisasi kebutuhan fasilitas kursus dan 
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pengecekan ke mitra dan user sekaligus meminta masukan mitra dan user; (2) Kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar mengajak Staf Tata Usaha dan tim pelaksana untuk 

mereview inventarisasi dan membuat prioritas; (3) Staf Tata Usaha membuat surat 

kerjasama pengadaan dan penggunaan fasilitas dengan mitra kerja dan user; (4) 

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan akad kerjasama pemanfaatan fasilitas 

dengan mitra dan user; (5) tim pelaksana mengkoordinasi menyiapkan seluruh 

fasilitas kursus keterampilan, dan (6) tim pelaksana melakukan pengecekan kesiapan 

fasilitas kursus sesuai dengan kebutuhan. 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksananan prosedur pengadaan 

fasilitas belajar kursus keterampilan berbasis life skill adalah sebgai berikut: (1) 

format inventarisasi kebutuhan fasilitas belajar; (2) akad kerjasama pengadaan dan 

pemanfaatan fasilitas belajar, dan (3) cecklist hasil inventarisasi fasilitas belajar yang 

ada. 

Proses pelaksanaan pengadaan fasilitas belajar yang dilaksanakan di 

Sanggar Kegiatan Belajar sebagai berikut: (1) inventarisasi kebutuhan fasilitas, yakni 

tim pelaksana dengan menggunakan format inventarisasi fasilitas melakukan 

pendataan kebutuhan alat dan barang untuk pelaksanaan kursus keterampilan. Tujuan 

inventarisasi ini adalah untuk mengetahui beberapa jenis dan banyaknya kebutuhan 

alat dan bahan yang dibutuhkan. Apabila Sanggar Kegiatan Belajar sendiri tidak 

memiliki sebagian bahan dan alat tersebut maka dicarikan dengan pihak luar atau 

bekerjasama dengan mitra kerja dan user; (2) melakukan koordinasi dengan mitra dan 

user, dalam hal ini barang dan alat perlengkapan kursus yang tidak dimiliki Sanggar 
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Kegiatan Belajar dikoordinasikan dengan mitra dan user untuk melengkapi fasilitas 

tersebut. Mitra dan user diminta kesediaannya untuk meminjamkan fasilitas yang 

dimiliki untuk pelaksanaan kursus keterampilan dengan menggunakan akad kerja 

penggunaan bahan dan alat perlengkapan kursus, dan (3) penyiapan fasilitas dan 

penggunaan, yakni hasil kerjasama penggunaan bahan dan alat dari mitra kerja dan 

user diinventarisasi  jumlah dan kualitasnya untuk segera dipersiapkan 

penggunaannya. 

Beberapa fasilitas pokok yang diperlukan dalam pelaksanaan kursus 

keterampilan teknisi handphone adalah sebagai berikut: 

Tabel. 4.62. Daftar Kebutuhan Peralatan Kursus Teknisi Handphone 

No. Nama dan Jenis  
Barang/ Fasilitas 

Jumlah Satuan  
(untuk 40 orang) 

Sumber Barang/Fasilitas 
Diperoleh 

1 Komputer 20 Sanggar Kegiatan Belajar 
Semarang 

2 Blower 20 Ascomcell 
3 Solder dan mata solder 40 Sanggar Kegiatan Belajar 

Semarang 
4 Bluetooth 20 Ascomcell 
5 Card reader 40 Ascomcell 
6 Infrared 40 Ascomcell 
7 Avometer 40 Sanggar Kegiatan Belajar 

Semarang 
8 Tornado dan cable 10 Ascomcell 
9 Buku diagram 40 Ascomsell 
10 Handphone berbagai merek 60 Ascomsell 

 
Model rincian penggunaan anggaran disusun dalam bentuk lembar kerja 

penggunaan anggaran sebagai berikut: 

Tabel. 4.63. Lembar Kerja Penggunaan Anggaran Kursus Teknisi Handphone 
 

No Penggunaan Volume Satuan Biaya 
(Rp) 

Jumlah (Rp) 

1 Honor petugas pelaksana 5 org 10 hr 50  oh 25.000. 1.250.000 
2 Honor penyusunan bahan 5 org, 15 75  oh 25.000 1.875.000 
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hr 
3 Perjalanan lapangan 10 org 5 hr 50  oh 100.000 5.000.000 
4 honor pelatih 100 jam 100 jp 50.000 5.000.000 
5 Transport pelatih 5 or 10 hr 50 oh 50.000 2.500.000 
6 Alat dan bahan 40 set 50.000 2.000.000 
7 Perlengkapan praktek 40 set 500.000 20.000.000 
8 Akomodasi pelaksanaan 50 org 10 

hr 
500 org 15.000 7.500.000 

9 Penyusunan laporan 1 set 200.000 200.000 
10 Dana keanggotaan teknisi 40 org 50.000 2.000.000 
11 Manajemen (rapat-rapat, koordinasi 

dll) 
1 paket 2.675.000 2.675.000 

 Jumlah    50.000.000 
 

Dari data rincian pendanaan tersebut di atas maka setiap melakukan kursus 

keterampilan teknisi handphone berbasis life skill membutuhkan dana sebesar    Rp. 

50.000.000,- untuk 40 orang atau setiap warga belajar membutuhkan dana sebesar Rp 

1.250.000,-. Namun apabila melaksanakan kursus dalam bentuk paket-paket 

diberbagai tempat dengan kondisi yang sama atau memiliki kesamaan kondisi maka 

dana tersebut dapat ditekan hampir 25 % karena tidak perlu lagi melakukan 

perjalanan dan honor untuk menyusun kurikulum, bahan ajar dan kegiatan koordinasi 

lainnya.   

Sumber dana pelaksanaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar diperoleh melalui: 

(1) Usulan dana bantuan blockgrant organisasi instansi dan lembaga dari Direktorat 

Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional (70 %) atau 

Rp. 35.000.000,- untuk 40 orang. Setiap tahun Direktorat Jenderal Pendidikan 

Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional memprogramkan dana bantuan 
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ini melalui seleksi proposal, dan semua Sanggar Kegiatan Belajar berhak 

mengajukan usulan. 

(2) Dana konstribusi peserta didik (warga belajar) sebesar (20 %) atu Rp 10.000.000,- 

digunakan untuk konsumsi selama kursus selama 10 hari dan dana keanggotaan 

teknisi, sehingga setiap warga belajar memberikan konstribusi sebesar Rp 

250.000,- 

(3) Dukungan dari User sebagai pengguna lulusan (10 %), sedangkan user 

memberikan dukungan sebesar atau Rp 5.000.000,- yang digunakan untuk 

koordinasi dan evaluasi yang dilakukan oleh user sendiri. Dari dana tersebut 

dibagi 16 user yang telah bersedia, maka setiap user (counter Handphone) 

memberikan kontribusi kurang lebih Rp 300.000,- 

Berdasarkan hasil diskusi pelaksanaan prosedur mutu tahap pengadaan 

fasilitas dengan tim pelaksana terdapat prosedur yang dianggap perlu diperbaiki yakni 

proses penentuan konstribusi pendanaan, dimana proses tersebut belum masuk pada 

diagram alir dan rincian prosedur mutu, padahal merupakan komponen penting yang 

perlu dibahas dengan mitra dan warga belajar. Sedangkan hal lain yang dianggap 

relevan dan mendukung pelaksanaan kegiatan adalah pentingnya kerjasama dengan 

mitra kerja, karena Sanggar Kegiatan Belajar sangat terbatas fasilitasnya. Dengan 

kerjasama yang baik dan terbuka ternyata semua kebutuhan fasilitas dan pendanaan 

kursus dapat terpenuhi. Hal ini yang mendukung suksesnya pelaksanaan kursus dan 

disetujuinya proposal ke Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah adalah adanya 

jaminan kontribusi dari peserta didik dan user. Oleh karena itu kesan dari tim 
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pelaksana adalah rincian kerja dan diagram alir perlu disempurnakan terutama 

tentang pembahasan anggaran terihal konstribusi dan penggunaannya. 

 

c) Koordinasi dan Orientasi  

Proses pelaksanaan prosedur mutu koordinasi dan orientasi pembelajaran 

terdapat 10 langkah sebagai berikut: (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan 

diskusi terbatas dengan Staf Tata Usaha dan tim pelaksana; (2) Tim pelaksana 

membuat disain dan bahan orientasi; (3) Staf Tata Usaha membuat surat undangan 

pelaksanaan orientasi kepada berbagai pihak yang terlibat; (4) dalam pelaksanaan 

orientasi Kepala Sanggar Kegiatan Belajar memberikan sambutan dan arahan 

kebijakan program kursus berbasis life skill; (5) Tim pelaksana menjelaskan proses 

pembelajaran; (6) user (dunia usaha dan industri) menjelaskan standar lulusan yang 

diharapkan; (7) calon sumber belajar menjelaskan program belajar; (8) mitra kerja 

menjelaskan pola dukungan; (9) pembulatan kesepakatan pelaksanaan program, dan 

(10) Tim pelaksana menyusun hasil orientasi secara tertulis. 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur mutu koordinasi 

dan orientasi adalah: (1) disain orientasi dan bahan orientasi; (2) surat undangan 

kepada stakeholders, dan (3) laporan pelaksanaan orientasi. 

Proses koordinasi dan orientasi diselenggarakan dalam bentuk kegiatan 
berikut: 
 

 

 

 



309 
 

 

(1) Persiapan 

Kegiatan yang dilakukan di dalam persiapan koordinasi dan orientasi adalah: 

(a) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan rapat terbatas dengan tim pelaksana 

dan staf untuk membahas persiapan pelaksanaan rapat koordinasi dan orientasi. Hal-

hal yang dibahas dalam rapat ini adalah: disain pelaksanaan koordinasi dan orientasi, 

siapa saja yang perlu diundang dan surat undangan, jadual dan proses pelaksanaan, 

dan   pembagian tugas serta penyiapan bahan-bahan koordinasi dan orientasi; (b) Staf 

Tata Usaha membuat surat undangan yang ditandatangani oleh Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar dan didistribusikan kepada: calon warga belajar, mitra kerja, calon 

user  dan  calon nara sumber, dan (c) tim pelaksana menyiapkan disain pelaksanaan 

koordinasi dan orientasi sesuai hasil rapat dan menyiapkan bahan-bahan orientasi 

diantaranya: jadual pelaksanaan orientasi, sambutan Kepala Sanggar Kegiatan 

Belajar, Proses pelaksanaan pembelajaran, standar kelulusan, jadual pelaksanaan 

kegiatan pembelajaran, dan  pembagian peran dan tanggung jawab masing-masing 

stakeholder. 

 

(2) Pelaksanaan Koordinasi dan Orientasi 

Proses pelaksanaan koordinasi dan orientasi dilaksanakan selama satu hari, 

yakni tanggal 17 Desember 2006. Kegiatan yang dilakukan yaitu: (a) penerimaan 

peserta koordinasi dan orientasi dan pembukaan; (b) peserta koordinasi dan orientasi 

sebanyak 70 orang yang terdiri dari: Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, tim pelaksana 

dan Staf Tata Usaha 9 orang, mitra kerja dari Ascom Sell 3 orang, calon user 15 
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orang,   calon warga belajar 40 orang, dan calon sumber belajar 3 orang. Kegiatan 

koordinasi dan orientasi dibuka oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar pada jam 

09.40 pagi dan dilanjutkan dengan pengarahan umum tentang hakekat life skill dan 

kaitannya dengan kursus keterampilan teknisi handphone. 

Acara pembukaan dilanjutkan dengan penjelasan umum dan sadap pendapat 

tentang: (a) proses pembelajaran, tugas,hak dan kewajiban Sanggar Kegiatan Belajar, 

calon warga belajar, calon sumber belajar, user dan mitra kerja oleh tim pelaksana 

kegiatan ini disampaikan oleh Imam Roos Wahyudi, S.Pd; (a) standar kompetensi 

lulusan kursus hasil rumusan tim, disampaikan oleh salah satu user, yakni Bambang 

Sunaryo; (c) program pembelajaran kursus teknisi handphone,  disajikan oleh Hakim 

Rosiawan yang mewakili calon nara sumber, dan (d) pola dukungan pelaksanaan 

kursus keterampilan, disajikan oleh  Imam Abu Hanif wakil dari Ascomsell sebagai 

mitra kerja Sanggar Kegiatan Belajar.  

Setelah penjelasan umum berakhir, acara dilanjutkan dengan sadap pendapat 

yang dipimpin oleh kepala Sanggar Kegiatan Belajar. Dalam sadap pendapat tersebut 

kepala Sanggar Kegiatan Belajar memberikan porsi waktu yang sangat banyak bagi 

calon warga belajar dan calon user untuk bertanya dan memberikan masukan seputar 

pelaksanaan kursus dan memberikan waktu yang cukup bagi mitra dan calon sumber 

belajar dan tim  pelaksana untuk menyampaikan beberapa masukan. Semua masukan 

dicatat dan disimpulkan bersama untuk diperoleh kesepakatan-kesepakatan sebagai 

hasil koordinasi dan orientasi. 



311 
 

 

Dalam kegiatan koordinasi dan orientasi itu akhirnya dirumuskan beberapa 

kesepakatan oleh tim perumus. Beberapa kesepakatan yang dirumuskan adalah: (a) 

tugas, hak dan tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

kursus; (b) prosedur dan tahapan  pelaksanaan kursus; (c)  proses dan jadual 

pembelajaran, dan (d) standar kelulusan. Rumusan tentang kesepakatan itu ditanda 

tangani oleh pihak-pihak yang hadir sebagai bentuk pernyataan sepakat untuk ikut 

berperan melaksanakan kursus sesuai dengan ketentuan dalam kesepakatan. 

Pelaksanaan kordinasi dan orientasi ditutup pada jam 13.30 oleh Kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar dan diakhiri dengan peninjauan persiapan tempat, alat dan 

bahan-bahan kursus keterampilan teknisi handphone berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang. 

Kegiatan koordinasi dan orientasi dibuat laporan oleh tim pelaksana. Isi 

laporan tersbut mencakup: (a) disain pelaksanaan kursus; (b) proses pelaksanaan 

kursus; (c) hasil kesepakatan, dan (d) peran masing-masing stakeholder. 

Berdasarkan pengamatan dan wawacara dengan tim pelaksana, para mitra, 

calon sumber belajar  dan calon warga belajar yang terlibat forum koordinasi dan 

orientasi, rata-rata mereka menyatakan sangat puas mengikuti proses koordinasi dan 

orientasi ini karena semua rencana kerja, konstribusi, tugas dan tanggung jawab, dan 

hak serta kewajiban masing-masing pihak dapat dipahami dan diterima oleh semua 

pihak yang terlibat secara sungguh-sungguh. Menurut Kepala Sanggar Kegiatan 

Belajar yang memimpin kegiatan koordinasi dan orientasi ini ada beberapa hal yang 

dapat diambil hikmahnya dari pelaksanaan prosedur mutu korodinasi dan orientasi, 
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yakni; (a) semua pihak yang terkait merasa dihargai perannya ”diuwongke” (b) 

semua memahami hak dan kewajiban, tugas dan tanggung jawab, sehingga semua 

mengetahui apa yang harus dilakukan, (c) forum ini juga merupakan furom 

pemecahan masalah serta forum mencari cara-cara terbaik apabila muncul masalah 

dikemudian hari, dan (d) forum ini juga merupakan forum yang mewujudkan proses 

kerja yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 

4) Pelaksanaan Pembelajaran Kursus Teknisi Handphone 

Tahap pelaksanaan terdapat tiga prosedur mutu yang harus dilaksanakan oleh 

tim pelaksana, yaitu: (1) proses pembelajaran; (2) evaluasi, dan (3) penempatan 

lulusan. 

 

a) Proses Pembelajaran  

Pelaksanaan pembelajaran kursus teknisi handphone berbasis life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar terdapat 12 langkah sesuai prosedur mutu pelaksanaan 

pembelajaran sebagai berikut: (1) Tim pelaksana bersama calon sumber belajar dan 

calon warga  belajar menyusun jadual belajar, mitra dan user memberi masukan; (2) 

Tim pelaksana menyiapkan administrasi pembelajaran, sarana belajar, dan evaluasi 

program; (3) calon sumber belajar menyusun rencana pembelajaran dan bahan ajar; 

(4) kegiatan teori dan praktek dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar dan dunia 

usaha atau dunia industri; (5) magang kerja di berbagai counter handphone; (6) 

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan monitoring secara berkala; (7) sumber 
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belajar melakukan evaluasi harian dan membuat buku perkembangan pembelajaran; 

(8) tim pelaksana memberikan motivasi secara berkala; (9) tim pelaksana 

melaksanakan administrasi pembelajaran; (10) tim pelaksana bersama sumber belajar 

membuat dokumen proses pembelajaran; (11) tim pelaksana menyusun laporan dan 

disampaikan kepada Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, dan (12) Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar membaca laporan dan memberikan saran serta arahan. 

Dokumen kerja yang harus dipenuhi dalam melaksanakan proses 
pembelajaran adalah sebagai berikut: (1) jadual belajar; (2) administrasi 
kegiatan belajar; (3) daftar sarana belajar yang dibutuhkan; (4) evaluasi 
perkembangan pembelajaran, dan (5) laporan monitoring pembelajaran. 
Proses pelaksanaan pembelajaran kursus teknisi handphone berlangsung 

sebagai berikut: 

(1) Perencanaan Pembelajaran 

Proses perencanaan program pembelajaran dengan kegiatan sebagai berikut: 

pertama, tim pelaksana bersama-sama dengan nara sumber dan calon warga belajar 

menyusun jadual kegiatan kursus. Tujuan penyusunan jadual bersama ini agar semua 

yang terlibat dapat mengikuti kegiatan dan memperoleh dukungan dari berbagai 

pihak yang terkait. Berdasarkan hasil kesepakatan jadual kursus maka pelaksanaan 

pembelajaran dilaksanakan mulai jam 08.00 pagi hari dan selesai jam 15.00 sore hari 

selama 2 minggu (selama 100 Jampel).  

Kedua, tim pelaksana menyiapkan seluruh buku administrasi yang dibutuhkan 

dalam proses pembelajaran diantaranya: (a) buku induk warga belajar dan sumber 

belajar; (b) buku inventaris alat dan barang penyelenggaraan kursus; (c) buku 

keuangan; (d) buku presensi; (e) buku perkembangan pembelajaran, dan (f) buku nilai 
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warga belajar. Ketiga, nara sumber menyusun rencana kegiatan belajar yang disebut 

RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran), yang menyangkut seluruh mata 

pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum serta melakukan penyiapan seluruh alat-

alat dan media pembeloajaran.  

Dengan kesiapan semua instrumen pembelajaran tersebut, maka tim 

pelaksana dan nara sumber baru dapat memulai proses pembelajaran. 

 

(2) Kegiatan Pembelajaran 

Proses pembelajaran kursus teknisi handphone berlangsung dalam tiga 

tahap, yaitu: teori, praktik, dan magang.  

Pembelajaran teori merupakan proses meningkatkan pemahaman 

(internalisasi) berbagai pengetahuan dan keterampilan yang menyangkut: (1) 

pemahaman tentang sikap dan perilaku sebagai seorang usahawan atau pekerja yang 

sukses; (2) pemahaman dan sikap meningkatkan rasa sosial; (3) perlunya memiliki 

pola pikir yang rasional dalam menghadapi suatu persoalan, dan (4) dasar-dasar 

teknisi handphone. Materi teori ini memakan waktu 35% dari seluruh program 

pembelajaran (kurikulum). 

Pembelajaran praktek merupakan cara untuk menerapkan teori-teori yang 

sudah dipahami sebelumnya. Pembelajaran praktek meliputi: (a) praktek 

mengelompokkan jenis handphone dan perbaikan handphone; (b) praktek simulasi  

pemecahan masalah, dan (c) praktek berperilaku sesuai tuntutan kurikulum selama 

mengikuti kursus dalam konteks menerapkan teori yang telah dipelajari. Dengan 
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menerapkan ketiga pola praktek pembelajaran, tersebut maka diharapkan melatih 

peserta kursus membiasakan diri dengan pola-pola perilaku yang positif dan 

mendukung keberhasilan dalam kehidupan sehari-hari.  

Program magang dilakukan setelah seluruh proses pembelajaran teori dan 

praktek sudah selesai dan sudah dilakukan evaluasi akhir. Warga belajar kursus ini 

dimagangkan selama dua minggu di masing-masing counter yang menginginkan 

tenaga teknisi handphone. Proses magang selama dua minggu tersebut dilakukan 

evaluasi kepuasan para pemilik counter selama peserta magang. Komponen utama 

yang dievaluasi selama magang adalah penerapan seluruh kemampuan dan perilaku 

lulusan kursus dalam pekerjaan sebagai teknisi. 

Beberapa contoh bentuk pembelajaran yang menggambarkan pembelajaran 

berbasis life skill diantaranya: 

(a) Sebelum kegiatan pembelajaran dimulai dan diakhiri, maka semua peserta 

diminta berdoa bersama yang dipimpin oleh salah satu warga belajar secara 

bergantian agar kuat keimanannya dan mendidik rasa kepemimpinan. 

(b) Membiasakan memberikan salam kepada sesama warga belajar, sumber belajar 

dan panitia 

(c) Dinamika kelompok untuk meningkatkan dinamika belajar dengan cara 

permainan saling kenal, saling berkomunikasi saling mengungkapkan harapannya 

dalam pelaksanaan kursus, hali ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan 

kerjasama tim, dan menjaring aspirasi peserta kursus. 
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(d) Apabila ingin meminjam alat kepada temannya harus mengucapkan kata ”maaf 

boleh pinjam sebentar” agar membiasakan budaya sopan santun dalam bekerja 

(e) Apabila saat sholat ”dzuhur” maka semua sholat bersama agar tercipta budaya 

kebersamaan dan keimanan 

(f) Apabila memulai dan mengakiri kursus semua harus membersihkan semua 

peralatan dan ruangan agar membiasakan perilaku rapi ditempat kerja 

(g) Dilakukan diskusi bersama memecahkan masalah untuk melatih kebersamaan dan 

berfikir analitik 

(h) Praktek memperbaiki troubleshooting handphone 

(i) Identifikasi berbagai tipe dan merek handphone serta karakteristik perlakuannya 

(j) Tugas individu untuk melakukan pengamatan bentuk-bentuk pelayanan  pada 

counter terdekat  

(k) Tugas presentasi individu tentang temuan-temuan masalah handphone untuk 

melatih kemampuan komunikasi dalam analisis 

(l) Kewajiban warga belajar untuk berpakaian rapi dan bersepatu serta absensi masuk 

dan pulang sesuai jadual 

(m) Praktek percakapan pelayanan ramah dan memuaskan untuk membekali 

kemampuan komunikasi pelayanan prima. 

(n) Magang kerja di tempat-tempat usaha (counter) yang terkendali, maksudnya 

bukan sekedar praktek magang keterampilan memperbaiki handphone tetapi juga 

pola pelayanan, sikap perilaku dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 
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Beberapa contoh bentuk pembelajaran tersebut di atas merupakan pola-pola 

pembelajaran pendukung selain pola pembelajaran secara konvensional (ceramah, 

tanya jawab, penugasan, diskusi dan praktek keterampilan). Pola pembelajaran 

pendukung tersebut bertujuan membentuk sikap dan perilaku pribadi, sosial, 

akademik dan vokasional secara terpadu, dengan harapan pola perilaku tersebut 

menjadi budaya kerja di tempat kerja mereka.  

Pelaksanaan prosedur mutu proses pembelajaran hampir tidak mengalami 

kendala yang berarti, karena: (a) konsensus pada saat koordinasi dan orientasi benar-

benar dapat ditepati oleh semua yang terlibat, (b) mitra kerja (Ascomsell) sudah 

berpengalaman dalam melaksanakan kursus, (c) fasilitas yang dibutuhkan sudah siap, 

(d) counter-counter (calon user) siap menerima para pemagang dan siap untuk 

melakukan penilaian. Namun dalam proses pembelajaran ini diagram alir dan 

prosedur mutu perlu dimunculkan proses magang bagi mereka yang telah lulus test 

mengikuti kursus. 

 
b) Evaluasi  Hasil Belajar 

Selama proses pembelajaran berlangsung, pihak mitra kerja,  user kepala 
Sanggar Kegiatan Belajar dan tim pelaksana melakukan monitoring 
penyelenggaran. Monitoring ini dilaksanakan dalam upaya untuk merekam 
berbagai hal yang menyangkut pelaksanaan pembelajaran guna; (1) 
memastikan apakah proses pembelajaran sesuai rencana; (2) menggali 
berbagai informasi berbagai hambatan agar segera dipecahkan; (3) 
memperoleh perkembangan proses pembelajaran, dan (4) memberikan 
motivasi agar kegiatan pembelajarn lebih berhasil guna.  
Proses monitoring selama proses pembelajaran kursus dilakukan secara 
bergantian oleh masing-masing pihak yang terlibat. Tim pelaksana dan 
sumber belajar memiliki tanggung jawab yang cukup berat selain 
melaksanakan proses pembelajaran yakni mengerjakan dan menyelesaikan 
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administrasi pembelajaran serta menyusun laporan proses pembelajaran. 
Selama proses pembelajaran berlangsung tim pelaksana bersama sumber 
belajar kursus sudah mengerjakan 6 jenis buku administrasi dan laporan 
pelaksanaan pembelajaran yang  sudah divalidasi oleh Kepala Sanggar 
Kegiatan Belajar. 
Proses pelaksanaan prosedur mutu evaluasi hasil belajar penyelenggaraan 

kursus keterampilan berbasis life skill  di Sanggar Kegiatan Belajar terdapat 11 

langkah yaitu: (1) Kepala membentuk panitia pelaksana dan  tim evaluator; (2) Staf 

Tata Usaha membuat SK tim evaluator yang ditandatangani kepala dan 

didistribusikan oleh pihak terkait; (3) tim pengelola berkoordinasi dengan dunia 

usaha dan industri untuk menyusun   jadual dan membahasan rencana pelaksanaan 

evaluasi; (4) tim pengelola menyusun rencana evaluasi dan laporan hasil pembahasan 

untuk dikonsultasikan; (5) Kepala melakukan review dan memberikan validasi (tanda 

tangan) apabila dianggap sudah sesuai; 6) tim evaluator melaksanakan evaluasi 

kepada peserta kursus; (7) hasil ujian akhir dianalisis oleh evaluator (dunia usaha dan 

dunia industri) dan hasilnya diberikan kepada Kepala dan tim pengelola; (8) Kepala 

melakukan analisa akhir serta membuat pengumuman hasil ujian berdasarkan hasil 

ujian akhir dari dunia usaha dan dunia industri; (9) pengumuman hasil ujian diberikan 

kepada pihak yang terkait (peserta kursus, sumber belajar, user, mitra dan tim 

pengelola kursus); (10) tim pengelola menyiapkan surat tamat kursus/sertifikat kursus 

yang ditandatangani bersama antara Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dengan mitra 

kerja, dan (11) sertifikat diserahkan kepada lulusan kursus. 

Dokumen kerja yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan evaluasi hasil 
belajar adalah sebagai berikut: (1) Surat Keputusan Pelaksana Evaluasi dan 
Evaluator; (2) format evaluasi; (3) jadual pelaksanaan evaluasi; (4) proses 
pelaksanaan evaluasi; (5) hasil evaluasi, dan (6) contoh sertifikat kelulusan. 
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Penerapan proses evaluasi hasil belajar kursus teknisi handphone berlangsung 

sebagai berikut: 

(1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar membuat Surat Keputusan atau SK pelaksana 

evaluasi yang terdiri atas: (a) panitia pelaksana, terdiri dari para staf Sanggar 

Kegiatan Belajar dan Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar yang bertugas 

menjadi pendukung tim evaluator. Tugas panitia pelaksana evaluasi yaitu: (1.a) 

menyiapkan sarana dan prasarana evaluasi; (1.b) membantu tim evaluator dalam 

bidang sekretariatan; (1.c) menentukan jadual pelaksanaan, dan (1.d) membantu 

tim evaluator dalam pelaksanaan evaluator; (b) tim evaluator, terdiri dari mitra 

kerja dan user. Tugas Tim evaluator yaitu: (a) menyusun bahan dan alat 

evaluasi; (b) menetapkan standar kelulusan; (c) melaksanakan evaluasi; (d) 

menganalisis hasil evaluasi, dan (e) menentukan kelulusan. 

(2) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan rapat koordinasi dengan panitia 

dan tim evaluator. Pada rapat koordinasi ini dibahas hal-hal sebagai berikut: (a) 

waktu dan tempat pelaksanaan evaluasi; (b) kelayakan tingkat kemampuan 

warga pada waktu kursus saat itu; (c) standar kelulusan; (d) bentuk evaluasi, 

dan (e) tata cara evaluasi. 

(3) Panitia menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan evaluasi akhir untuk 

mendukung tim evaluator dalam melaksanakan evaluasi. Hal-hal yang disiapkan 

adalah sebagai berikut: (a) surat pemanggilan peserta; (b) jadual pelaksanaan 

evaluasi; (c) penyiapan tempat evaluasi, dan (d) penggandaan bahan dan alat 

evaluasi. 
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(4) Tim evaluator melakukan evaluasi yang meliputi: (a) evaluasi teoritis yang 

menyangkut: personal, sosial dan akademik dengan menggunakan evaluasi diri, 

dan evaluasi kemampuan dasar-dasar service handphone, dan (b) evaluasi 

praktek memperbaiki handphone. Evaluasi tersebut dilaksanakan selama dua 

hari yang diawasi penuh oleh tim evaluator dari calon user. 

(5) Tim evaluator melakukan pengolahan hasil evaluasi akhir untuk menentukan 

kelulusan peserta kursus dan hasilnya diberikan kepada Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar untuk diumumkan. 

(6) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menerima hasil pengolahan evaluasi hasil 

belajar dan diumumkan secara terbuka di Sanggar Kegiatan Belajar dan semua 

peserta diberi surat pemberitahuan.  

(7) Tim pelaksana berkoordinasi dengan calon users untuk pelaksanaan magang 

warga belajar yang dinyatakan lulus 

(8) Penyerahan peserta magang kepada users, magang dilaksanakan selama 2 

minggu 

(9) Tim pelaksana memberikan format penilaian kepada users dan meminta hasil 

penilaian magang 

(10) Tim pelaksana bersama users menganalisis nilai hasil belajar dan magang untuk 

menentukan peringkat kelulusan 

(11) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan Tim pelaksana bersama users, warga 

belajar, nara sumber dan mitra kerja melakukan penarikan magang dan 

mengumumkan peringkat kelulusan 
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(12) Tim pelaksana evaluasi menyiapkan sertifikat untuk ditandatangani oleh Kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar, Mitra kerja dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

serta membuat  rencana penyerahan sertifikat kepada peserta didik. 

(13) Penyerahan sertifikat oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar kepada peserta 

kursus.  

Proses pelaksanaan evaluasi hasil belajar mengalami banyak perubahan dari 

prosedur mutu yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan oleh; (1) proses magang 

membutuhkan waktu tersendiri, (2) proses monitoring dan penilaian kemampuan 

warga belajar, (3) proses penentuan peringkat kelulusan atau penghitungan nilai hasil 

belajar dengan nilai magang, dan (4) proses penarikan dan pengumuman peringkat 

kelulusan.  

Tim pelaksana pengelolaan kursus di Sanggar Kegiatan Belajar dan Kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar memberikan masukan bahwa prosedur mutu pada evaluasi 

ini harus mengalami banyak perubahan yang terkait dengan proses permagangan dan 

penilaiannya. Beberapa kesan dari evaluator (users), tim pelaksana, sumber belajar 

dan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, diantaranya adalah sebagai berikut: (1) proses 

evaluasi akhir dapat dilaksanakan dengan lancar yang menyangkur aspek personal 

dan sosial, aspek akademik, aspek teori dan praktek keterampilan, (2) proses magang 

dapat dilaksanakan namun perlu buku pedoman pelaksanaan magang dan 

penilaiannya, dan (3) proses evaluasi yang menggabungkan nilai evaluasi akhir 

pembelajaran dengan magang merupakan nilai yang sesungguhnya kinerja lulusan.  
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c) Penempatan Lulusan 

Proses pelaksanaan prosedur mutu penempatan lulusan kursus keterampilan 

teknisi handphone terdapat  enam langkah, yaitu: (1) tim pelaksana mengkaji hasil 

ujian akhir untuk klarifikasi kesesuaian dengan kebutuhan user; (2) Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar mengundang Staf Tata Usaha, tim pelaksana dan user 

mendiskusikan pelaksanaan penempatan lulusan; (3) Kepala Sanggar Kegiatan 

Belajar mengundang Staf Tata Usaha, tim pelaksana dan user mendiskusikan 

pelaksanaan penempatan lulusan; (4) hasil koordinasi dilaporkan kepada kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar dan dibuatkan SK penempatan lulusan; (5) Staf Tata Usaha 

membuat surat pemanggilan peserta  dan dunia usaha/industri yang ditandatangani 

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar perihal menempatkan lulusan, dan (6) Tim 

pelaksana memberikan arahan kepada lulusan dan menyerahkan kepada dunia usaha 

dan dunia industri dengan akad kerjasama penempatan. 

Dokumen kerja yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur mutu 

penempatan lulusan adalah: (1) Surat pemanggilan peserta untuk penempatan, dan (2) 

akad kerjasama penyerahan lulusan kepada user. 

Penerapan prosedur mutu penempatan lulusan kursus keterampilan berbasis 
life skill adalah sebagai berikut: 

(1) Persiapan penempatan lulusan dengan melakukan kegiatan sebagai berikut: (a) 

melakukan pengkajian hasil kinerja lulusan (nilai teoritis, praktek dan magang; 

(b) membahas penempatan lulusan dengan calon penerima (user); (c) menyusun 

draft akad kerjasama penempatan lulusan, dan (d) membuat undangan kepada 
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lulusan kursus teknisi handphone untuk mengikuti acara serah terima penempatan 

lulusan. 

(2)  Proses serah terima penempatan lulusan disaksikan oleh kepala dinas, camat, 

mitra kerja dan user. Sebagai bukti kekuatan hukum yang kuat tentang 

penempatan ini dilakukan akad kerjasama penempatan lulusan yang 

ditandatangani oleh para lulusan kursus dengan masing-masing counter 

handphone yang menerima disaksikan oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, 

Kepala Dinas Pendidikan dan Mitra kerja. 

Pengalaman selama mengikuti proses penempatan lulusan terdapat beberapa 

kendala, yakni; (1) beberapa counter handphone sebagian besar tidak merekrut 

jumlah lulusan sesuai kesepakatan, hal ini disebabkan oleh keraguan para users 

karena kondisi pasar masih dianggap sepi, sehingga dari 40 orang hanya diserap pasar 

kerja (di counter) sebanyak 33 orang dan 7 orang lainnya masih menunggu 

penempatan. Setelah satu hingga dua minggu berikutnya 7 orang tersebut 

memperoleh lapangan kerja di daerah Kecamatan Ungaran dan Kota Salatiga, dan (2) 

rata-rata counter belum dapat memberikan kepastian gaji atau jaminan pendapatan, 

mereka menjanjikan gaji harian sekitar Rp 25.000-Rp. 40.000,- setiap pekerja baru, 

tanpa mendapatkan fasilitas lain (makan dan jaminan lainnya), sambil menunggu 

kondisi pasar dan penilaian unjuk kerja para lulusan, maka dijanjikan pendapatan 

tersebut dapat dinaikkan. Beberapa hal yang menarik untuk disimak adalah hampir 

semua counter antusias untuk merekrut lulusan (walaupun tidak seluruhnya terserap), 

dan mereka dengan dengan sukarela memasang poster lulusan kursus life skill binaan 
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Sanggar Kegiatan Belajar serta dengan senang hati akan menerima tim Sanggar 

Kegiatan Belajar dan Ascomsell untuk membina lulusan yang bekerja di beberapa 

counter handphone. 

Masukan tim pelaksana, Kepala Sanggar Kegiatan Belajar dan para 

stakeholder terhadap prosedur mutu penempatan lulusan adalah; (1) prosedur mutu 

penempatan sangat membantu untuk kelancaran penempatan lulusan, sekurang-

kurangnya sebagai acuan kerja, (2) pada prosedur penempatan ini perlu dimunculkan 

penanganan kasus bagi lulusan yang tidak diserap, (3) setiap lulusan yang bekerja di 

setiap counter harus menerima salinan penempatannya di unit usaha (counter 

handphone) 

 
5) Pengendalian dan Perbaikan Mutu Pengelolaan Kursus 

Tahap pengendalian dan perbaikan mutu berkelanjutan terdapat dua  

prosedur mutu yang harus dilaksanakan oleh tim pelaksana, yaitu: (1) prosedur mutu 

proses pendampingan lulusan, dan (2) prosedur mutu pelaksanaan perbaikan mutu 

berkelanjutan 

 
a) Pendampingan Lulusan 

Prosedur mutu pendampingan lulusan ditempat kerja terdapat delapan  tahap 

yang harus dilakukan, yaitu: (1) Staf Tata Usaha membuat SK tim pendampingan 

untuk direview dan ditandatangani kepala Sanggar Kegiatan Belajar; (2) Tim 

pelaksana membuat disain dan instrumen pendampingan dan jadual pendampingan; 

(3) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mereview disain, instrumen dan jadual, dan 
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apabila dinilai sudah layak segera ditanda tangani; (4) Tim pelaksana menyusun 

jadual pelaksanaan pendampingan; (5) Tim pelaksana bekerjasama dengan mitra dan 

dunia usaha/dunia industri melakukan pendampingan secara berkala; (6) Tim 

pelaksana melakukan diskusi dengan user membahas masalah dan pemecahan seputar 

kemampuan dan produktifitas lulusan di tempat kerja atau usaha; (7) Tim pelaksana 

membuat laporan hasil pendampingan secara berkala dan dalam bentuk tertulis untuk 

dilaporkan kepada kepala Sanggar Kegiatan Belajar, dan (8) Kepala Sanggar 

Kegiatan Belajar mereview laporan tim pengelola dan memberikan saran pendapat 

dan juga melakukan monev dilokasi lulusan bekerja/usaha. 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur pendampingan 
lulusan adalah sebagai berikut: (1) disain dan instrumen pendampingan; (2) 
surat tugas pelaksanaan pendampingan, dan (3) laporan hasil pelaksanaan 
pendampingan. 
Proses penerapan prosedur mutu pendampingan lulusan yang dilakukan oleh 
Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang sebagai berikut: 

(1) Tim pelaksana menyiapkan pelaksanaan pendampingan dengan cara sebagai 

berikut: (a) menyusun surat tugas untuk melakukan kunjungan di counter-counter 

yang memperkerjakan lulusan kursus, dan (b) menyusun disain, instrumen 

pendampingan dan jadual pelaksanaan pendampingan. 

(2) Tim pelaksana melakukan kunjungan di counter-counter (24 counter) dan 

melakukan pemantauan serta berdialog dengan lulusan kursus, user dan rekan 

kerja lulusan. Hasil dialog bersama tersebut diperoleh berbagai permasalahan 

yang dihadapi oleh lulusan kursus dalam melaksanakan pekerjaan. Tim pelaksana 

memberikan bantuan pemecahan masalah sesuai kemampuannya, sedangkan 

masalah teknis teknisi HP dilakukan oleh Mitra kerja ”Ascomsell”. Pihak 
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ascomsell membentuk jaringan organisasi teknisi handphone yang anggotanya 

lulusan kursus yang dibina oleh pihak Ascomsell. Dengan jaringan organisasi ini 

maka setiap lulusan kursus teknisi handphone akan memperoleh bantuan teknis 

perbaikan HP secara terus menerus. Proses pendampingan oleh Tim pelaksana 

Sanggar Kegiatan Belajar dan mitra dilakukan secara terus-menerus dan bertahap. 

(3) Tim pelaksana menyusun laporan pelaksanaan pendampingan lulusan yang 

hasilnya diserahkan kepada kepala Sanggar Kegiatan Belajar serta pihak mitra 

kerja agar dapat saling memberikan pembinaan. 

Proses pemberian pendampingan para lulusan kursus bertujuan untuk 

memperbaiki mutu lulusan dalam upaya memberikan pelayanan yang memuaskan 

bagi pelanggan mengingat teknologi handphone sangat pesat perkembangannya. 

Upaya untuk meningkatkan mutu lulusan dilakukan dengan cara membentuk 

organisasi lulusan atau organisasi teknisi handphone dibawah binaan mitra kerja 

(Ascomsell). Bagi lulusan kursus ini wajib bergabung sebagai anggota organisasi dan 

organisasi wajib memberikan bimbingan dan peningkatan mutu kemampuan para 

teknisi. Bentuk-bentuk layanan yang diberikan organisasi adalah: (1) memberikan 

informasi dalam bentuk brosur secara bulanan tentang teknologi handphone terbaru; 

(2) memberikan latihan berkala tentang keterampilan service handphone; (3) 

memberikan bantuan teknis apabila ada lulusan yang kesulitan memperoleh pekerjaan 

dan kesulitan dalam mengerjakan tugasnya, dan (4) melakukan pertemuan berkala 

untuk membahas hal-hal yang terkait dengan tugas. 
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Pola peningkatan mutu ini disambut sangat antusias oleh para lulusan dan 

user karena beberapa alasan; (1) para lulusan merasa memiliki organisasi 

pendamping dalam melaksanakan tugas, (2) para lulusan lebih percaya diri dalam 

bekerja karena memperoleh dukungan, (3) para user lebih percaya diri dengan 

pekerjaan yang diberikan para lulusan kursus karena memperoleh bantuan teknis 

apabila mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas, (4) bagi counter yang 

menerima lulusan kursus keterampilan teknisi handphone dari Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Semarang, maka diberi poster yang dipasang di counter-counter 

sebagai jaminan binaan Sanggar Kegiatan Belajar dan Ascomsell. 

Prosedur mutu pembinaan lulusan, menurut para tim pengelola terdapat satu 

aktifitas yang perlu dimasukkan dalam rincian kerja yakni pemasangan poster 

jaminan binaan Sanggar Kegiatan Belajar dan mitra kerja sebagai ”garansi” bahwa 

teknisi yang bekerja di counter tersebut merupakan tenaga yang dijamin kualitasnya 

oleh Sanggar Kegiatan Belajar dan Mitra kerja terkait, contohnya adalah Ascomsell 

untuk teknisi HP di Kabupaten Semarang dan sekitarnya. 

 

b) Perbaikan Mutu Pengelolaan 

Proses perbaikan mutu pengelolaan kursus teknisi handphone terdapat 10 

tahap, yaitu: (1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar mengajak diskusi pihak yang 

terkait tentang kelemahan-kelamahan pelaksanaan; (2) Staf Tata Usaha memaparkan 

beberapa kekuatan dan kelemahan; (3) Tim pengelola usaha memaparkan beberapa 

kekuatan dan kelemahan; (4) mitra kerja usaha memaparkan beberapa kekuatan dan 
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kelemahan; (5) user  memaparkan beberapa kekuatan dan kelemahan; (6) Kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar menganalisis paparan tersebut di atas untuk disimpulkan 

komponen-komponen yang harus diperbaiki; (7) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 

mengajak pihak terkait untuk merumuskan berbagai alternatif prioritas perbaikan; (8) 

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menunjuk tim pelaksana untuk melakukan 

perbaikan mutu sesuai hasil diskusi; (9) Tim pelaksana melakukan perbaikan mutu 

sesuai hasil diskusi, dan (10) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan 

monitoring dan pengendalian proses pelaksanaan perbaikan mutu. 

Dokumen yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan prosedur perbaikan mutu 
adalah: (1) paparan dari tim pelaksana, mitra kerja, user, sumber belajar; (2) 
analisis hasil paparan dan tindakan perbaikan; (3) surat penunjukkan tim 
kendali mutu di Sanggar Kegiatan Belajar untuk melakukan perbaikan, dan 
(4) laporan pelaksanaan perbaikan mutu. 
Proses pelaksanaan perbaikan mutu pengelolaan kursus keterampilan teknisi 

handphone berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar dilakukan dengan cara: 

(1) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menumpulkan para pelaksana, mitra kerja, user, 

para lulusan dan sumber belajar sebanyak 63 orang untuk dimintai masukan 

tentang apa yang dirasakan, dilihat dan didengar dari proses pelaksanaan kursus 

keterampilan ini. Pola yang dilakukan dengan cara; (a) memberikan format isian, 

dan (b) sadap pendapat. Tujuan pertemuan ini untuk memperoleh masukan 

tentang kekuatan dan kelemahan dalam seluruh proses pelaksanaan kursus. 

(2) Tim pelaksana program  mencatat dan mengolah hasil pertemuan dan hasil format 

isian dan dianalisis untuk dibuat laporan. 
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(3) Tim pelaksana menyusun laporan dan hasilnya disampaikan kepada Kepala 

Sanggar Kegiatan Belajar untuk ditelaah kembali. 

(4) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar menelaah laporan analisa hasil pertemuan 

dan menunjuk tim pelaksana untuk memperbaiki pengelolaan kursus di 

Sanggar Kegiatan Belajar. 

(5) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar melakukan pengontrolan hasil perbaikan 

pengelolaan kursus yang dilakukan tim pelaksana secara berkala. 

Proses pelaksanaan perbaikan mutu pengelolaan kursus dapat dilaksanakan 

sesuai dengan prosedur mutu, namun satu hal yang perlu diperhatikan adalah 

lemahnya kemampuan pimpinan beserta karyawan di Sanggar Kegiatan Belajar untuk 

memperbaiki pengelolaan kursus berbasis life skill. Berdasarkan hasil sadap pendapat 

yang dapat dicatat oleh peneliti selama mengikuti proses perbaikan pengelolaan 

adalah  Kepala dan karyawan belum pernah memperoleh pelatihan manajemen mutu 

sehingga belum memiliki pengalaman dalam melakukan audit mutu. Upaya untuk 

memberikan dukungan proses perbaikan pengelolaan kursus maka dilakukan orientasi 

selama satu hari oleh Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda 

Regional III Jateng dalam melakukan audit mutu. 

 

4. Analisis dan Perbaikan Model 

Sesuai dengan fakta selama pelaksanaan prosedur mutu di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Semarang dan kesan dari para pelaksana program kursus yang 

melaksanakan prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di 
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Sanggar Kegiatan Belajar, khususnya di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Semarang, maka selama  validasi operasional dapat diperoleh kesan dan masukan 

sebagai berikut; (1) pada umumnya pihak yang terlibat merasa terbantu dengan 

adanya prosedur mutu, karena selain proses kerja disusun secara sistematis, jelas 

pembagian peran masing-masing pihak dan dilengkapi dengan format-format sebagai 

dokumen kerja, (2) Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar sebagai tenaga 

fungsional memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dan mereka merasa senang 

karena akan dapat mengumpulkan angka kredit dari kegiatan ini dan memudahkan 

memperoleh bukti fisik karena adanya dokumen mutu dari setiap prosedur mutu, (3) 

setiap langkah-langkah dalam prosedur mutu dapat dipahami, dan dilaksanakan oleh 

setiap pelaksana, dan (4) mitra kerja yang terlibat pengelolaan program kursus ini 

dapat menepati komitmennya karena adanya transparansi dalam pengelolaan. 

Dari beberapa kesan tersebut di atas terdapat beberapa perbaikan rincian kerja 

dari beberapa prosedur mutu. Perbaikan ini terdapat pengurangan dan beberapa 

penambahan rincian kerja dan secara otomatis mempengaruhi diagram alir dari 

masing-masing prosedur. Beberapa perubahan tersebut dapat dilihat dalam tabel 

berikut:  

Tabel 4.64.  Hasil Akhir Pengkajian Model Operasional 

 
No 

 
Prosedur Mutu 

Sebelum 
validasi 

operasional 

Setelah 
Validasi 

Operasional 

Penambahan/ 
Pengurangan 

langkah 
1 Pembentukan tim pelaksana 9 9 Tetap 
2 Identifikasi kebutuhan belajar 13 11 Kurang 2  
3 Penyusunan kurikulum dan 

bahan ajar 
8 8 Tetap 

4 Rekrutmen calon sumber 9 9 Tetap 
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belajar dan calon warga belajar 
5 Pengadaan fasilitas 

pembelajaran 
6 7 Tambah 1 

6 Koordinasi dan orientasi 10 6 Kurang 4  
7 Pelaksanaan pembelajaran 12 9 Kurang 3 
8 Evaluasi hasil belajar 10 12 Tambahn 2 
9 Penempatan lulusan 6 4 Kurang 2 
10 Pembinaan lulusan  8 7 Kurang 1 
11 Perbaikan mutu pengelolaan 10 6 Kurang 4 

Jumlah 101 88  
 

Tabel 4.64 mengindikasikan adanya kecenderungan penyederhanaan langkah 

dari prosedur mutu selama pelaksanaan validasi operasional yakni dari 101 sebelum 

dilakukan validasi operasional, namun setelah dilaksanakan validasi operasional oleh 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang menjadi 88 langkah untuk 11 

prosedur mutu. Hal ini dapat dimaklumi karena kondisi lapangan membutuhkan 

adanya perbaikan agar pelaksanaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar dapat dilaksanakan tanpa mengurangi mutu yang ditetapkan.  

Pengurangan dan penambahan langkah kegiatan dalam tahapan prosedur mutu 

setelah prosedur validasi operasional (empirik) juga menunjukkan adanya respon 

positif tim pelaksana kursus berbasis life skill terhadap langkah-langkah prosedur 

mutu yang diuji cobakan. Hal ini bukan berarti bahwa langkah-langkah kegiatan yang 

direncanakan menunjukkan adanya kelemahan tertentu, sebaliknya peneliti 

memperoleh masukan penting dari tim pelaksana, agar langkah-langkah kegiatan 

pada tahapan prosedur mutu perlu diberikan penambahan jenis kegiatan tertentu 

untuk menjembatani langkah kegiatan satu dengan lainnya. Demikian pula langkah 

kegiatan pada tahapan prosedur mutu tertentu yang mengalami pengurangan 

menunjukkan adanya keinginan tim pelaksana untuk menyederhanakan langkah-
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langkah kegiatan yang telah direncanakan agar dapat tercapai tanpa mengabaikan 

mutu atau adanya beberapa langkah yang sebenarnya dilapangan dapat dilakukan 

dalam sekali langkah kegiatan tanpa mengurangi mutu kegitan itu sendiri. Melalui 

penambahan dan pengurangan langkah-langkah kegiatan berdasarkan masukan dari 

tim pelaksana itu pada akhirnya dapat dirumuskan langkah-langkah kegiatan secara 

baku yang layak untuk dilaksanakan oleh setiap Sanggar Kegiatan Belajar. 

 

C. Efektifitas Model Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life skill 

dengan Menerapkan Prosedur Mutu di Sanggar Kegiatan Belajar 

 
Efektifitas model ini dilihat dari tiga variabel, yakni: (1). Kemampuan life 

skill warga belajar, (2). kemampuan tim pelaksana, dan (3) kepuasan pengguna 

lulusan 

 
1. Kemampuan Life skill warga belajar 
 

Model yang dikembangkan di dalam penelitian ini adalah pengelolaan 

program kursus berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar. Unsur-unsur yang 

terkandung di dalam model ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan, evaluasi, dan perbaikan mutu pengelolaan. Masing-masing unsur dalam 

pengelolaan program kursus tersebut dikembangkan dan diimplementasikan dengan 

menerapkan prosedur mutu manajemen. Melalui pengembangan model seperti itu 

diharapkan hasilnya efektif dalam mengembangkan   life skill warga belajar dan 

kepuasan pengguna lulusan.  
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Tabel. 4.65. Hasil Perhitungan Skor Minimum, Maksimum dan Mean Pre-Test 
Dan Post-Test 

 
life skill PreTest Post Test 

Min Max Mean Min Max Mean 
Personal 38 62 51,75 40 62 56,78 
Sosial 22 44 31,30 30 44 40,05 
Akademik 26 50 36,62 43 50 47,65 
Vocational  15 32 21,78 31 39 34,30 

 

Tabel 4.65. juga menunjukkan bahwa kenaikan penguasaan kecakapan 

tersebut tidak hanya dialami oleh warga belajar yang telah memiliki tingkat 

penguasaan tinggi, melainkan juga pada warga belajar yang memiliki tingkat 

penguasaan rendah. Tingkat penguasaan yang mengalami kenaikan tajam yaitu aspek 

kecakapan vokasional—warga belajar yang sebelumnya memperoleh skor rerata 

minimal sebesar 15 menjadi 31 setelah mengikuti program pembelajaran, sedangkan 

untuk aspek kecakapan yang menunjukkan kenaikan cukup tinggi yaitu kecakapan 

akademik—warga belajar yang sebelumnya memperoleh skor rerata minimal sebesar 

26 menjadi 43 setelah mengikuti program pembelajaran. 

 
Tabel 4.66.  Hasil Perhitungan Perbedaan Mean Skor Pre-Test dan Post-Test 

Terhadap Penguasaan Life skill 
 

Aspek-Aspek 
Kemampuan 

Mean SD t df Sig. 

Kecakapan Personal 5,0250 4,8224 6,590 39 0,0000 
Kecakapan Sosial 8,7500 6,3154 8,763 39 0,0000 
Kecakapan Akademik 11,0250 7,6073 9,166 39 0,0000 
Kecakapan Vokasional  12,525 5,71093 13,871 39 0,0000 
Penguasaan life skill 52,175 13.90607 23,729 39 0,0000 

*) Taraf Signifikansi 5% 
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Hasil perhitungan perbedaan rerata sebagaimana tersaji di dalam tabel 4.66 

dapat dijelaskan bahwa penguasaan life skill pada warga belajar sebelum dan setelah 

mengikuti program kursus yang dikelola dengan menerapkan prosedur mutu 

menunjukkan perbedaan yang signifikan—diperoleh perbedaan skor mean sebesar 

52,175, skor t sebesar 23,729, dan skor probabilitas (Sign) sebesar 0,000 yang berarti 

0,0000<0,05.   

Variasi skor perbedaan rerata tersebut juga terdapat pada masing-masing 

kecakapan, yakni: (1) penguasaan kecakapan personal menunjukkan perbedaan yang 

signifikan—diperoleh perbedaan skor mean sebesar 5,0250, skor t sebesar 6,590, dan 

skor probabilitas sebesar 0,000 yang berarti 0,0000<0,05; (2) penguasaan kecakapan 

sosial menunjukkan perbedaan yang signifikan—diperoleh perbedaan skor mean 

sebesar 8,7500, skor t sebesar 8,763, dan skor probabilitas sebesar 0,0000 yang 

berarti 0,0000<0,05; (3) penguasaan kecakapan akademik menunjukkan perbedaan 

yang signifikan—diperoleh perbedaan skor mean sebesar 11,0250, skor t sebesar 

9,166, dan skor probabilitas sebesar 0,0000 yang berarti 0,0000<0,05, dan (4) 

penguasaan kecakapan vocational menunjukkan perbedaan yang signifikan-diperoleh 

perbedaan skor mean sebesar 12,525, skor t sebesar  13,871, dan skor probabilitas 

sebesar 0,0000 yang berarti 0,0000<0,05. 

Hasil analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa secara umum penguasaan life 

skill pada warga belajar menunjukkan perbedaan secara signifikan setelah mengikuti 

program kursus berbasis life skill dengan menerapkan prosedur mutu. Perbedaan yang 

sama juga ditunjukkan melalui aspek-aspek life skill, yakni kecakapan personal, 
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kecakapan sosial, kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Oleh karena itu 

pengelolaan program kursus berbasis life skill dengan menerapkan prosedur mutu 

memiliki dampak positif terhadap penguasaan life skill pada warga belajar. 

 

2. Kemampuan Tim Pelaksana 

Penyelenggaraan kursus berbasis life skill dengan menerapkan prosedur   

mutu tampak diterima dengan baik oleh tim pelaksana kursus di Sanggar Kegiatan 

Belajar. Mereka tampak memahami bahwa kemajuan dan keberhasilan program 

kursus tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan tim pelaksana dalam 

mengelola kursus, melainkan juga ditentukan oleh tingkat pemahaman yang baik 

perihal life skill,  selain itu juga kemampuan dalam merencanakan, pelaksanaan dan 

pengendalian program menjadi faktor penentu keberhasilan.   

Mereka beranggapan bahwa komunikasi yang intensif dengan pengguna 

lulusan dirasakan memiliki manfaat penting dalam memahami kebutuhan kecakapan 

atau keterampilan yang harus dikuasai oleh warga belajar. Demikian pula mereka 

menyadari bahwa keterlibatan pengguna lulusan dalam merencanakan, melaksanakan, 

dan mengevaluasi pembelajaran dirasakan semakin mengurangi beban moral mereka 

terhadap penyerapan lulusan di dunia usaha atau industri. 

Berkenaan dengan pentingnya pelibatan pengguna lulusan dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program, mereka juga tampak telah 

memahaminya. Beberapa indikator yang menunjukkan pemahaman itu antara lain 

mengenai proses pengelolaan kursus yang bersifat fleksibel dan adaptif pada 
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kebutuhan dan aspirasi pengguna lulusan, serta dalam mengelola program 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan kolaboratif antara pendidik dengan 

pengguna lulusan. Indikator lain yang tampak sebagai hasil dari penelitian dan 

pengambangan ini adalah adanya komitmen dari pengguna lulusan dalam 

mengupayakan penyerapan lulusan dan kebersinambungan program. Oleh karena itu 

dapat dinyatakan bahwa model pengelolaan program kursus berbasis masyarakat 

dapat memberikan penguatan positif terhadap pengelolaan program kursus berbasis 

life skill. 

Model penyelenggaraan kursus berbasis life skill yang dikembangkan 

melalui serangkaian uji konseptual dan uji coba lapangan dapat memberikan bekal 

pengetahuan dan keterampilan manajerial tim pelaksana dalam mengelola program 

kursus mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan sampai dengan 

perbaikan mutu pengelolaan. Melalui proses pelibatan penguna lulusan dalam 

pengelolaan program kursus itu, tim pelaksana memperoleh pengetahuan tentang 

aspirasi dunia usaha dan industri terhadap kecakapan atau keterampilan tenaga kerja 

yang diharapkan. Semua pengetahuan yang diperoleh melalui interaksi dan 

komunikasi dengan penguna lulusan itu dapat digunakan untuk mengelola program 

kursus secara tepat, sehingga aspek-aspek life skill dapat dikuasai secara 

komprehensif oleh lulusan. 

Berbagai indikasi tersebut juga dapat dideskripsikan secara kuantitatif. 

Aspek-aspek kuantiatif itu diamati dari aspek pemahaman tim pelaksana terhadap life 

skill dan prosedur mutu, kemampuan merencanakan program, kemampuan 
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melaksanakan program, dan kemampuan mengendalikan program. Tim pelaksana 

dalam memahami life skill dan prosedur mutu tergolong sangat baik (Mean 22,3143). 

Walaupun demikian ada variasi pemahaman pada tim pelaksana, mereka yang 

memiliki kemampuan kurang memahami sebanyak 14,3%, cukup memahami 

sebanyak 28,6%, dan memiliki kemampuan mudah memahami sebanyak 57,1%. 

Berkenaan dengan kemampuan tim pelaksana dalam menyusun rencana 

program kursus berbasis life skill dengan menerapkan prosedur mutu 

mengindikasikan adanya kecenderungan bahwa umumya mereka telah mampu 

melaksanakannya dengan baik (Mean 48,4286). Walaupun pada umumnya anggota 

tim pelaksana telah menunjukkan kinerja seperti itu, namun masih ada sebagian 

anggota tim pelaksana (13%) yang mengindikasikan kurang mampu dalam menyusun 

rencana program. Sementara itu mereka yang  menunjukkan indikasi cukup mampu 

merencanakan program yaitu sebanyak 24,7%, dan yang menunjukkan telah mampu 

menyusun rencana program yaitu sebanyak 62,30%. 

Mengenai kemampuan tim pelaksana dalam melaksanakan program yang 

telah direncanakan, ada indikasi bahwa umumnya mereka telah mampu 

melaksanakan program dengan baik (Mean 46,2714). Walaupun kemampuan tim 

pelaksana menunjukkan kecenderungan seperti itu, namun sebagian diantara anggota 

tim pelaksana (19,40%) mengindikasikan kurang mampu melaksanakan program 

dengan baik, sedangkan 35,10% mengindikasikan cukup mampu melaksanakan 

rencana program dengan baik, dan 45,50% mengindikasikan telah mampu 

melaksanakan rencana program dengan baik. 
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Kemampuan tim pelaksana dalam mengendalikan program kursus juga 

mengindikasikan kinerja yang sama dengan kinerja mereka di bidang penyusunan 

perencanaan dan melaksanakan program yang telah direncanakan. Sehubungan 

dengan itu kemampuan tim pelaksana dalam mengendalikan program kursus 

mengindikasikan telah mampu melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik (Mean 

45,4286 dan SD 4,11471). Walaupun umumnya anggota tim pelaksana menunjukkan 

kinerja baik dalam mengendalikan program, namun sebagian diantara mereka 

(23,4%) menunjukkan kinerja kurang mampu melaksanakan program pengendalian. 

Sementara itu mereka yang menunjukkan kinerja cukup mampu sebanyak 36,7%, dan 

yang menunjukkan kinerja mampu melaksanakan pengendalian program sebanyak 

39,9%. 

 
Tabel 4.67.  Ringkasan Korelasi Variabel Pemahaman Life skill, Prosedur Mutu, 

Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengendalian Mutu 

 
 

No. 
 

Variabel 
Pemahaman 
Life skill dan 

Prosedur Mutu 

 
Merencanakan 

Program 

 
Melaksanakan 

Program 

 
Mengendalikan 

Program 
1 Pemahaman Life 

skill dan Prosedur 
Mutu 

 Z    = 1,000 
Sig = 0,317 

Z    = 5,831 
Sig = 0,000 

Z    = 5,514 
Sig = 0,000 

2 Merencanakan 
Program 

Z    = 1,000 
Sig = 0,317 

 Z    = 2,027 
Sig = 0,000 

Z    = 2,918 
Sig = 0,000 

3 Melaksanakan 
Program 

Z    = 5,831 
Sig = 0,000 

Z    = 2,027 
Sig = 0,000 

  

4 Mengendalikan 
Program 

Z    = 5,514 
Sig = 0,000 

Z    = 2,918 
Sig = 0,000 

  

 

Dari analisis tentang kemampuan tim pelaksana dalam menyelenggarakan 

program kursus berbasis masyarakat dapat dinyatakan bahwa tim pelaksana 
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cenderung telah mampu melaksanakan program dengan baik. Persoalannya adalah 

apakah kemampuan tim pelaksana dalam memahami life skill dan prosedur mutu 

berkorelasi dengan kemampuan mereka dalam merencanakan, melaksanakan, dan 

mengendalikan mutu program? Hasil analisis Chi Kwadrat tentang kemampuan tim 

pelaksana dalam memahami life skill dan prosedur mutu, sebagaimana tersaji di 

dalam tabel 4.67, ternyata berkorelasi secara signifikan dengan kemampuan mereka 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program (χ2 = 99,043, Sig. 

0,000). Sementara itu kemampuan mereka dalam memahami life skill dan prosedur 

mutu tidak menunjukkan korelasi secara signifikan (Z = 1,000, Sig. 0,317>0,05), 

sedangkan dalam hubungannya dengan kemampuan melaksanakan program 

menunjukkan korelasi yang signifikan (Z = 5,831, Sig. 0,000<0,05), dan dalam 

hubungannya dengan pengendalikan program juga menunjukkan korelasi yang 

signifikan (Z = 5,514, Sig. 0,000<0,05). Mengenai hubungan kemampuan menyusun 

perencanaan dengan melaksanakan program menunjukkan korelasi yang signifikan (Z 

= 2,027, Sig. 0,000<0,05), dan kemampuan merencanakan program dengan 

mengendalikan program menunjukkan korelasi yang signifikan (Z = 2,918, Sig. 

0,000<0,05).  

Dari hasil analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa kemampuan tim pelaksana 

dalam menyelenggarakan program kursus berbasis life skill menunjukkan korelasi 

yang signifikan. Dengan kalimat lain bahwa kinerja tim pelaksana dalam menyusun 

perencanaan program berkorelasi dengan kinerja mereka dalam melaksanakan dan 

mengendalikan program. Sementara itu mengenai pemahaman tim pelaksana dan 
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kinerja mereka dalam menyusun perencanaan tidak menunjukkan korelasi yang 

signifikan, namun dalam melaksanakan dan mengendalikan program menunjukkan 

korelasi yang signifikan. Oleh karena itu model pengelolaan program kursus berbasis 

life skill dengan menerapkan prosedur mutu mudah dilaksanakan oleh Pamong 

Belajar sebagai tim pelaksana kursus berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar. 

3. Kepuasan Pengguna Lulusan 

Kepuasan pengguna lulusan diamati dari penilaian mereka terhadap kinerja 

yang ditampilkan oleh lulusan di tempat kerja masing-masing. Kinerja yang 

ditampilkan mencakup kecakapan personal, sosial, akademik, dan vokasional. Secara 

umum, kinerja yang ditampilkan oleh lulusan di tempat kerja dinilai memuaskan oleh 

pengguna lulusan (Mean  3,8622). Walaupun demikian kinerja lulusan di tempat kerja 

menunjukkan variasi cukup signifikan, dimana 7,4% menyatakan kinerja lulusan 

kurang memuaskan, 23,225% menyatakan cukup memuaskan, 33,15% menyatakan 

memuaskan, dan 36,225% menyatakan sangat memuaskan. 

Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan dalam aspek 

kecakapan personal, sosial, akademik, dan vokasional menunjukkan derajat yang 

sama. Dalam aspek kecakapan personal, pengguna lulusan menunjukkan derajat 

kepuasan cukup tinggi (Mean 27,9), dengan variasi 5,80% menyatakan kurang puas, 

29,80% menyatakan cukup puas, 31,70% menyatakan puas, dan 32,70% menyatakan 

sangat puas. Dalam aspek kecakapan sosial, pengguna lulusan menunjukkan 

kepuasan tinggi (Mean 17,5), dengan variasi 4,20% menyatakan kurang puas, 13,30% 

menyatakan cukup puas, 33,30% menyatakan puas, dan 49,20% menyatakan sangat 
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puas. Dalam aspek kecakapan akademik, pengguna lulusan menunjukkan kepuasan 

cukup tinggi (Mean 15,2), dengan variasi 7,7% menyatakan kurang puas, 19,8% 

menyatakan cukup puas, 33,30% menyatakan puas, dan 39,2% menyatakan sangat 

puas. Dalam aspek kecakapan vokasional, pengguna lulusan menunjukkan kepuasan 

cukup tinggi (Mean 29,07),  dengan variasi 11,90% menyatakan kurang puas, 30% 

menyatakan cukup puas, 34,3% menyatakan puas, dan 23,8% menyatakan sangat 

puas. 

Dari hasil analisis korelasi product moment, sebagaimana tersaji di dalam 

tabel 4.68,  menunjukkan bahwa derajat kepuasan pelanggan terhadap kinerja lulusan 

di tempat kerja yang ditampilkan melalui kecakapan personal, sosial, akademik, dan 

vokasional menunjukkan korelasi yang signifikan. Tingkat kepuasan pengguna 

lulusan terhadap kecakapan personal yang ditampilkan oleh lulusan di tempat kerja 

menunjukkan korelasi dengan tingkat kepuasan pada kecakapan sosial (rx1x2 = 0,918 

dan p = 0,000<0,05), dengan kecakapan akademik (rx1x3 = 0,968 dan p = 

0,000<0,05), dan dengan kecakapan vokasional (rx1x4  = 0,714 dan p = 0,000<0,05). 

Korelasi yang sama juga ditunjukkan pada tingkat kepuasan pengguna lulusan atas 

kinerja lulusan yang ditampilkan dalam kecakapan sosial dengan kecakapan 

akademik (rx2x3 = 0,927 dan p = 0,000<0,05), dan dengan kecakapan vokasional 

(rx2x4 = 0,572 dan p = 0,000<0,05). Demikian pula tingkat kepuasan pelanggan atas 

kinerja lulusan yang ditampilkan dalam kecakapan akademik dengan kecakapan 

vokasional (rx3x4 = 0,721 dan p = 0,000<0,05).   

 



342 
 

 

Tabel 4.68.  Hasil Perhitungan Korelasi Variabel Kecakapan Personal, Sosial, 
Akademik, dan Vokasional 

 
PERSSKIL SOSSKILL AKASKILL VOKSKILL 

PERS 
SKIL 
  
  

Pearson Correlation 1 .918 .968 .714 
Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 
N 40 40 40 40 

SOS 
SKILL 
  
  

Pearson Correlation .918 1 .927 .572 
Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 
N 40 40 40 40 

AKA 
SKILL 
  
  

Pearson Correlation .968 .927 1 .721 
Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 
N 40 40 40 40 

VOK 
SKILL 
  
  

Pearson Correlation .714 .572 .721 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 
N 40 40 40 40 

Taraf Signifikansi 5% atau 0,05 

Dari hasil analisis korelasional tersebut dapat dinyatakan bahwa tingkat 

kepuasan pengguna lulusan atas kinerja lulusan yang ditampilkan dalam kecakapan 

personal, sosial, akademik, dan vokasional menunjukkan hubungan yang kuat. 

Dengan kalimat lain bahwa tingkat kepuasan pengguna lulusan atas kinerja lulusan di 

bidang kecakapan personal berkorelasi dengan kinerja mereka di bidang kecakapan 

sosial, akademik, dan sosial. Demikian pula tingkat kepuasan pengguna lulusan atas 

kinerja lulusan di bidang kecakapan sosial berkorelasi dengan kinerja lulusan di 

bidang kecakapan akademik, dan sosial. Tingkat kepuasan pengguna lulusan atas 

kinerja lulusan di bidang akademik berkorelasi dengan kinerja di bidang kecakapan 

vokasional. 
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BAB V 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

 

A. Gambaran Pelaksanaan Kursus Keterampilan Berbasis Life Skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar Selama Ini. 

 

Kelemahan yang mendasar di Sanggar Kegiatan Belajar dalam dalam 

mengelola kursus keterampilan berbasis life skill berdasarkan hasil penelitian 

pendahuluan peneliti dengan mengambil sample pengelolaan kursus menjahit di lima 

Sanggar Kegiatan Belajar adalah: (1) kelemahan dalam prosedur pengelolaan 

program, yakni tidak adanya standar yang jelas yang dijadikan sebagai acuan dan 

jaminan mutu proses serta hasil pembelajaran, dan (2) kelemahan dalam isi pem-

belajaran, yakni rata-rata pembelajaran kursus menyajikan pendidikan keterampil-an 

(vocational skill) dan kurang memberikan program kecakapan lain, seperti ke-

cakapan personal, sosial, dan akademik (personal, social and academic skill).  

Gambaran proses pengelolaan kursus keterampilan yang dilaksanakan oleh 

Sanggar Kegiatan Belajar selama ini adalah: (1) Sanggar Kegiatan Belajar 

menyiapkan sarana dan prasarana serta sumber belajar “seadanya” tanpa adanya 

standar dan analisis dan apabila semua kelengkapan sudah dianggap cukup, maka 

Sanggar Kegiatan Belajar melakukan promosi melalui berbagai cara. Promosi yang 

lazim dilakukan selama ini adalah menyebarkan brosur dan melalui media radio, dan 

(2) warga belajar yang mendaftar secara otomatis diterima dan dilakukan 
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pembelajaran selama 3 atau 4 bulan untuk kursus menjahit. Evaluasi pembelajaran 

dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar sendiri dan diuji oleh sumber belajar dari 

Sanggar Kegiatan Belajar sendiri dan yang lulus diberi Surat Keterangan Lulus. Oleh 

karena itu pelaksanaan ini hanya mencakup proses pengorganisasian dan pelaksanaan 

kegiatan. 

 

1. Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life Skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Selama ini Ditinjau dari Fungsi  Manajemen 

 

Pola pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar tersebut menunjukkan bahwa Sanggar Kegiatan Belajar selama ini belum 

sepenuhnya menerapkan fungsi manajemen. Sesuai pendapat  George R.Terry dan 

Leslie W.Rue (2003) manajemen adalah suatu bentuk kerja yang dinamakan funsgi-

fungsi manajemen yang terdiri dari: planning, organizing, staffing, motivating dan 

controlling  dan Henry Fayol (1989) yang menjelaskan fungsi manajemen meliputi 

fungsi planning, organizing, actuating dan controlling. Berkiatan dengan pendapat di 

atas maka pengelolaan kursus keterampilan di Sanggar Kegiatan Belajar ini belum 

menunjukkan suatu proses manajemen karena selama ini hanya melakukan fungsi 

organizing dan actuating. Kesimpulan ini didukung oleh sejumlah fakta yang 

menunjukkan bahwa proses pengelolaan kursus di Sanggar Kegiatan Belajar tidak 

melakukan hal-hal sebagai berikut:  (1) tidak melakukan sejumlah proses 

perencanaan diantaranya; tidak melakukan asesment kebutuhan (need assesment), 

asesment pengguna lulusan (users) atau kebutuhan lapangan kerja, analisis 
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lingkungan, tidak melakukan penyusunan kurikulum sesuai kebutuhan pasar kerja,  

dan tidak menyusun tujuan pembelajarn. Dengan tidak dilakukan asesment kebutuhan 

kepada pengguna lulusan tersebut, maka kurikulum dan bahan ajar tidak relevan 

dengan kebutuhan pasar kerja, yang pada gilirannya lulusan kursus sulit diserap oleh 

lapangan kerja. Kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar akan 

berpengaruh terhadap proses dan strategi pembelajaran serta sistem evaluasi, yang 

pada akhirnya dapat mengakibatkan lulusan mengalami kesulitan dalam 

menyesuaikan diri dengan kemampuan dan budaya kerja di lapangan kerja dan (2) 

tidak melakukan sejumlah proses pengendalian mutu yakni: tidak menentukan 

ukuran-ukuran, menganalisis berbagai kelemahan atau penyimpangan dan melakukan 

perbaikan-perbaikan secara berkala. Apabila tidak dilakukan penentuan standar isi, 

proses, kompetensi lulusan, kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, kelayakan 

sarana dan prasarana, standar pembiayaan, proses pe-nilaian pendidikan, dan tidak 

dilakukan analisis maka proses pembelajaran terkesan ”asal berjalan” karena tidak 

dilakukan proses kendali mutu dan kondisi tersebut akan bejalan terus-menerus dan 

akhirnya pengelolaan kursus sulit berkembang dan sulit dijamin mutunya. 

 

2. Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life Skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Selama Ini Ditinjau dari  Sistem Manajemen Mutu. 

 

Proses pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar selama ini memiliki kesan kurang memperhatikan sistem mutu 

pengelolaan (sistem manajemen mutu). Vincent Gaspersz (2003: 11) menjelaskan 
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bahwa sistem manejemen kualitas mencakup elemen-elemen: tujuan (objectives), 

pelanggan (customers), hasil-hasil (outputs), proses-proses (processes), masukan-

masukan (inputs), pemasok (suppliers), dan pengukuran untuk umpan balik dan 

umpan maju (measurements for feedback and feedforward). Dalam akronim bahasa 

inggris dapat disingkat menjadi SIPOCOM; suppliers, Inputs, processes, outputs, 

customers, objectives and measurements. Ditegaskan pula dalam Sistem manajemen 

mutu (Quality Management System) dari standar ISO 9000 (2004: 15) adalah struktur 

organisasi, tanggung jawab, prosedur-prosdur, proses-proses, dan sumber-sumber 

daya untuk penerapan manajemen mutu. Sistem manajemen mutu merupakan 

sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek standar untuk manajemen 

sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan produk (barang 

atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu. 

Berdasarkan kedua pendapat tersebut maka pengelolaan kursus keterampil-an 

berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar selama ini belum menunjukkan proses 

manajemen mutu, hal ini didukung dengan beberapa fakta hasil studi pendahuluan di 

lima Sanggar Kegiatan Belajar sebagai berikut: (1) tidak membuat tim kerja pengelola 

kursus yang dibuktikan dengan dokumen kerja berupa surat tugas tim kerja. Surat tugas 

ini penting karena sebagai wujud dari struktur organisasi, pemberian tugas, tanggung 

jawab dan kewenangan; (2) tidak melakukan analisis kebutuhan sehingga tidak mampu 

menjamin kesesuaian kebutuhan atau persyaratan yang dibutuhkan oleh dunia kerja; (3) 

fasilitas kerja sudah ketinggalan jaman yang berakibat tidak mampu memenuhi 

kebutuhan (skill) pasar kerja; (4) tidak jelas tujuan, ukuran mutu, dokumen kerja yang 
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sistematis, untuk menjamin praktek kerja dalam mendukung kepuasan dan perbaikan 

mutu berkelanjutan. 

 

3. Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life Skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Selama ini Ditinjau dari  Pencapaian Life Skill. 

 

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa selama ini Sanggar Kegiatan Belajar 

dalam menyelenggarakan kursus keterampilan berbasis life skill diwujud-kan dalam 

bentuk pemberian keterampilan atau Vocational Skill (hasil studi pendahuluan 

peneliti th 2005 dan 2006).. Tim Broad Based Education (2002:7) menyatakan bahwa 

life skill atau kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau 

dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa 

tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi 

sehingga pada akhirnya mampu mengatasinya. Sedang-kan Direktorat Jenderal 

Pendidikan Luar Sekolah (2002:8) menegaskan bahwa Pendidikan kecakapan hidup 

dalam pendidikan nonformal adalah merupakan upaya untuk meningkatkan 

keterampilan, pengetahuan, sikap dan kemampuan yang memungkinkan warga belajar 

dapat hidup mandiri.  Penegasan ini didukung oleh pendapat beberapa pakar life skill, 

diantaranya Broling (1989:9) mengartikan life skill atau kecakapan hidup yang 

merupakan program interaksi antara pengetahuan dan keterampilan yang diyakini 

sebagai unsur penting untuk hidup mandiri. Simpson (1999:1-2) menjelaskan bahwa 

life skill mencakup tujuh area kecakapan yakni: (1) memahami diri sendiri; (2) 

komunikasi; (3) bekerjasama; (4) membuat keputusan; (5) belajar bagaimana belajar; 
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(6) mengelola, dan (7) bekerja dalam kelompok. Semua pendapat tersebut relevan 

dengan isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional khususnya penjelasan pasal 26 ayat 3 (Departemen Pendidikan 

Nasional 2003) telah menegaskan bahwa “pendidikan kecakapan hidup (life skills) 

adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan social, 

kecakapan intelektual (academic) dan kecakapan vocational untuk bekerja atau usaha 

mandiri”. 

Dari beberapa pendapat tersebut di atas maka pelaksanaan program kursus 

keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar selama ini belum me-

nunjukkan hasil yang optimal karena hanya memberikan bekal keterampilan kepada 

peserta didik (warga belajar) dengan keterampilan, sedangkan aspek kecakapan 

personal, social dan intelektual (academic) belum dilaksanakan. Dapat disimpulkan 

bahwa Sanggar Kegiatan Belajar selama ini hanya menciptakan manusia 

berketerampilan tetapi tidak memiliki pengetahuan dan sikap untuk hidup mandiri 

karena tidak dibekali dengan kemampuan untuk memahami diri sendiri,  komunikasi,  

bekerjasama, membuat keputusan, belajar bagaimana belajar, kemampuan mengelola 

diri atau usaha, bekerja dalam kelompok dan kecakapan lain yang relevan. 
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4. Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life Skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Selama Ini Ditinjau dari Aspek Penanggulangan Masalah 

Kemiskinan. 

 

Proses  pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar selama ini menunjukkan kurang memiliki tanggung jawab ter-hadap 

peserta didik (warga belajar). Tanggung jawab Sanggar Kegiatan Belajar hanya pada 

proses pembekalan keterampilan, evaluasi dan pemberian Surat Keterangan Lulus 

(SKL). Hal ini tidak dapat dibenarkan karena pelaksanaan kursus keterampilan 

berbasis life skill didesain untuk ikut dalam pengentasan kemiskinan dengan cara 

memberikan berbagai kecakapan personal, social, akademik, vocational dan 

menyalurkannya ke dunia kerja dan dunia usaha sebagai pekerja atau usaha mandiri. 

Baskoro (2002:6) mengemukakan bahwa program life skills diartikan sebagai 

program pendidikan yang bermaksud untuk memberikan bekal pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan kemampuan fungsional praktis untuk bekerja dan usaha 

mandiri membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang 

yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Pendapat 

tersebut didukung oleh pedoman penyelenggaraan program life skill yang diterbitkan 

oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional 

tahun 2003 hal 8 yang menegaskan bahwa tujuan program life skill adalah untuk 

meningkatkan keterampilan, pe-ngetahuan dan sikap warga belajar di bidang 

pekerjaan atau usaha tertentu sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga mereka 

memiliki bekal kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri yang dapat 
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meningkatkan kualitas hidupnya.  Makna dari pendapat tersebut adalah bagaimana 

kecakapan yang diberikan kepada peserta didik (warga belajar) dapat dipergunakan 

untuk memeproleh mata pen-caharian melalui bekerja atau berusaha mandiri untuk 

meningkatkan kualitas hidupnya. 

Pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar yang selama ini hanya mampu memberikan Surat Keterangan Lulus kepada 

peserta didik merupakan proses yang belum memberikan andil dalam pengentasan 

kemiskinan, karena Sanggar Kegiatan Belajar belum membantu warga belajar untuk 

memperoleh mata pencaharian dengan cara bekerja di berbagai unit usaha atau 

berusaha mandiri, sehingga walaupun banyak lulusan kursus yang telah diberi surat 

keterangan lulus tetapi tidak jelas pemanfaatannya untuk memasuki dunia kerja 

berarti belum mampu mengkikis kemiskinan  

 

B. Pengembangan Model Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life Skill 

dengan Menerapkan Prosedur Mutu di Sanggar Kegiatan Belajar. 

 
Pengembangan model pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skills 

dengan menerapkan prosedur mutu di Sanggar Kegiatan Belajar merupakan jawaban 

pemecahan masalah yang dihadapi Sanggar Kegiatan Belajar selama ini. Model ini 

berupaya untuk memecahkan masalah tentang kelemahan prosedur pengelolaan 

program yang tidak menggambarkan fungsi manajemen dan kelemahan dalam isi 

pembelajaran yang tidak mencakup personal, social, academic dan vocational  dalam 

pengelolaan kursus di Sanggar Kegiatan Belajar. 
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Model dimaksud tergambar dalam panduan pengelolaan kursus ke-

terampilan berbasis life skill dengan menerapkan prosedur mutu di Sanggar Kegiatan 

Belajar, sebagai berikut:  

1) Proses perencanaan yang terdiri dari 3 prosedur mutu yakni ; (1) prosedur mutu 

pembentukan tim pelaksana (2) prosedur mutu identifikasi kebutuhan users 

tentang kompetensi lulusan; (3) prosedur mutu penyusunan kurikulum berbasis 

life skill berdasarkan pada hasil analisis kebutuhan users;  

2) Proses pengorganisasian yang terdiri dari 3 prosedur mutu yakni: (1) prosedur 

mutu penyiapan fasilitas belajar, (2) prosedur mutu  rekrutmen calon warga 

belajar dan calon sumber belajar, dan (3) prosedur mutu pelaksanaan koor-dinasi 

dan orientasi;  

3) Proses pelaksanaan pembelajaran yang terdiri dari 3 prosedur mutu yakni: (1) 

prosedur mutu pelaksanaan pembelajaran, (2) prosedur mutu evaluasi hasil 

belajar; (3) prosedur mutu penempatan dan pendampingan lulusan, dan  

4) Proses pengendalian mutu yang terdiri dari 2 prosedur mutu yakni (1) pro-sedur 

mutu pembinaan lulusan dan (2) prosedur mutu perbaikan mutu pe-ngelolaan.  

Pengembangan model ini dilakukan dengan proses penelitian dan pengembangan agar 

hasilnya dapat diterapkan dikemudian hari pada Sanggar Kegiatan Belajar. Borg dan 

Gall (1983) menyatakan bahwa penelitian dan pengembangan merupa-kan: a process 

used develop and validate educational product. Dalam arti, proses yang digunakan 

untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Produk yang 

dikembangkan dalam penelitian itu tidak hanya berupa objek material, seperti buku 
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ajar, film pembelajaran, dan sejenisnya, melainkan juga berupa prosedur dan proses, 

seperti metode pembelajaran, metode peng-organisasian pembelajaran, metode 

pengorganisasian kelompok belajar, dan sejenisnya. Wujud dari produk itu dapat 

berupa tujuan belajar, metode, kurikulum, perangkat keras dan lunak, cara dan 

prosedur, dan evaluasi pendidikan. 

Mengacu pada pendapat Borg dan Gall tersebut di atas maka prosedur mutu 

yang dikembangkan dilakukan validasi konseptual dan validasi operasional dan 

hasilnya sebagai berikut: 

 

1. Hasil Validasi Konseptual Model Pengelolaan Kursus Keterampilan Ber-

basis Life Skill dengan Menerapkan Prosedur Mutu di Sanggar Kegiatan 

Belajar. 

 

Validasi konseptual dilakukan dalam 3 tahap pelaksanaan yakni validasi 

koseptual dengan Focus Group Discussion tahap pertama, validasi dengan teknik 

Delphi dan validasi konseptual dengan Focus Group Discussion tahap kedua. 

 Penggunaan Focus Group Discussion ini sesuai pendapat Witkin (1984)  

“bahwa pemecahan masalah melalui diskusi kelompok boleh 
digunakan dalam satu fase dari need assessment. Tentu saja, tingkatan 
dari suatu diskusi yang diselenggarakan dengan baik dapat dijadikan 
paradigma untuk need assessment, seleksi program dan evaluasi. 
Berpikir kreatif dapat dianjurkan melalui penggunaan brainstorming, 
berpikir lateral, dan metode lain yang merupakan bagian linier untuk 
memberi kebebasan berpikir untuk pendekatan yang inovatif” 

 
 Sedangkan penggunaan Teknik Delphi menurut Norman Dalker (1962) Delphi 

Technique atau selanjutnya disebut Teknik Delphi adalah:   
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“suatu cara untuk mengorganisasikan ide di antara para expert untuk 
memperbaiki keadaan yang akan datang. Dengan teknik Delphi 
berbagai pendapat tentang suatu fenomena di antara orang-orang 
yang mempunyai kepentingan terkait, dapat dikumpulkan, dicari titik 
kesamaannya dan dirangkum sehingga merupakan suatu konsensus  
untuk menentukan suatu tujuan tertentu” 
  
Pendapat senada disampaikan oleh Helmer dalam Witkin (1984) yaitu the 

Delphi technique seeks to achieve consensus on goals, concerns, or potensial needs. 

The method was developed at the Rand corporation as a means of organizing expert 

opinion and sharing their forcasts about the future. Teknik Delphi men-coba 

mencapai konsensus tentang tujuan, kepedulian dan kebutuhan-kebutuhan potensial. 

Delphi yang telah dikembangkan oleh Rand Corporation dimaksudkan untuk 

mengorganisasikan pendapat expert dan sharing mengenai peramalan mereka tentang 

masa depan. Berkaitan dengan pendapat tersebut di atas maka penggunaan Focus 

Group Discussion dan teknik Delphi dalam penelitian ini yang dikuti oleh para expert 

dibidang kursus ditinjau dari kualifikasi pendidikan dan pengalaman dalam 

pengelolaan; kursus, life skill, manajemen dan manajemen mutu diantaranya adalah 

para Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Para Pamong Belajar di Sanggar Kegiatan 

Belajar dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, Para Staf Tata Usaha di 

Sanggar Kegiatan Belajar, Pengelola Kursus keterampilan di Lembaga Pendidikan 

Kursus, pelaku usaha, dan expert bidang manajemen mutu dari konsultan 

International Standart Organization.  Proses ini dapat dimaknai sebagai proses untuk 

memperoleh kesepakatan bersama dalam pembahasan prosedur mutu yang layak 

untuk diujicobakan di lapangan. Kelayakan tersebut ditinjau dari: (1) tahap-tahap 
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yang sistematis sesuai fungsi manajemen; (2) langkah-langkah prosedur kerja yang 

menggambarkan urutan kerja yang sistematis; (3) prediksi ketercapaian tujuan setiap 

prosedur mutu, dan (4) format-format dokumen kerja yang harus dipenuhi. 

Berdasarkan hasil pembahasan draft prosedur mutu melalui teknik Focus 

Group Discussion dan Delphi diperoleh kesepakatan prosedur mutu dan format 

dokumen kerja sesuai tabel 5.1 Sebagai berikut: 

 

Tabel 5.1  Hasil pembahasan Focus Group Discussion putaran pertama, Delphi 

dan Focus Group Discussion putaran kedua 

 
 

No 
Prosedur mutu Draft 

Rincian 
kerja 

Rincian 
Kerja 

setelah  
FGD I 

Hasil 
Delphi dan 

FGD II 

 
Keterangan 

1 Penyusunan Tim 
Pelaksana 

10 10 9 Pada FGD tahap  
pertama terjadi 
penambahan rincian 
kerja sebanyak 2 (dari 
115 menjadi 117 rincian 
kerja) namun setelah 
dilakukan Delphi dan 
FGD putaran kedua 
menjadi 101 karena 
terdapat 
5 rincian kerja gugur 
dalam pembahasan 
dengan teknik Delphi 
karena tidak mencapai 
75 % 
11 item rincian kerja 
ternyata menurut expert 
ISO merupakan 
pernyataan bukan 
rincian kerja /indikator 
sehingga dihilangkan 
dalam FGD II 

2 Pelaksanaan 
Identifikasi 

13 14 13 

3 Penyusunan 
kurikulum dan 
bahan ajar 

8 9 8 

4 Rekrutmen Calon 
Sumber dan Warga 
Belajar 

11 10 9 

5 Pengadaan fasilitas 8 7 6 
6 Kooordinasi dan 

orientasi 
11 12 10 

7 Proses 
Pembelajaran 

13 13 12 

8 Evaluasi Hasil 
Belajar 

12 12 10 

9 Penempatan lulusan 
Kursus 

9 9 6 

10 Pendampingan 
Lulusan 

9 10 8 

11 Perbaikan mutu 11 11 10 
 Jumlah  115 117 101  
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Berdasarkan kesepakatan dalam pembahasan Focus Group Discussion dan 

Delphi menunjukkan variasi perubahan rincian kerja yang merupakan langkah-

langkah pencapaian prosedur kerja sebagai berikut:  

a) Draft prosedur mutu yang disusun oleh peneliti berdasarkan hasil penelitian 

pendahuluan terdapat 115 rincian kerja, setelah dibahas dalam Focus Group 

Discussion putaran pertama menjadi 117 atau bertambah 2 rincian kerja, hal ini 

terjadi karena pada tahap pelaksanaan diskusi terfokus ini peserta masih berfikir 

idealis sehingga belum mempertimbangkan tingkat ketercapaian tujuan setiap 

prosedur mutu (tingkat kesulitan di lapangan), belum memikirkan efisiensi kerja 

dan belum mengkaji hakekat proses kerja atau pernyataan. 

b) Setelah dilakukan teknik Delphi dan Focus Group Discussion tahap kedua rincian 

kerja berkurang menjadi 101 atau hanya 86 %, pengurangan ini di-sebabkan oleh 

2 hal yakni: (1) hasil teknik Delphi yang dibahas lagi dalam diskusi terfokus 

putaran kedua terdapat 5 rincian kerja yang dibuang karena dua alasan yakni tidak 

mencapai 75 % dan hasil kajian tidak berpengaruh banyak terhadap mutu apabila 

dibuang, (2) terdapat 11 item dalam rincian kerja bukan menggambarkan 

rangkaian proses kerja dalam rincian kerja, namun hanya merupakan pernyataan, 

sehingga dibuang dalam rincian kerja. 

Sesuai dengan pendapat Witkin dan Normar Dalker tersebut maka draft 

model pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill dengan penerapan mutu di 

Sanggar Kegiatan Belajar sudah memenuhi kaedah penelitian khususnya dalam tahap 

validasi konseptual, hal ini didasarkan atas alasan: (1) sudah dikaji oleh para pakar 
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bidang pengelolaan kursus, pelaku usaha, pakar manajemen mutu dan life skill, (2) 

sudah dilakukan kajian beberapa kali untuk memperoleh kelayakan dan kesepakatan 

yang melibatkan banyak orang expert yang terkait bidang pengelolaan kursus 

keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar. 

 

2. Validasi Operasional Model Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life 

Skill dengan Menerapkan Prosedur Mutu di Sanggar Kegiatan Belajar. 

 

Validasi operasional adalah proses pelaksanaan ujicoba prosedur mutu yang 

telah diperbaiki berdasarkan hasil validasi konseptual. Ujicoba ini dilakukan di salah 

satu Sanggar Kegiatan Belajar yang telah teliti sebelumnya yakni di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang. Proses ujicoba model merupakan proses 

penerapan 4 fungsi manajemen yang mencakup 11 prosedur mutu yang meliputi  101 

rincian kerja. Prosedur mutu ini didesain untuk berbagai macam jenis kursus 

keterampilan sesuai dengan hasil yang diperoleh dalam proses identifikasi kebutuhan 

belajar yang dinilai relevan dengan kebutuhan lapangan kerja. Pada proses ujicoba 

secara kebetulan jenis keterampilan yang relevan dan berdasarkan analisis yang 

dinilai relevan dengan kondisi sekarang dan beberapa tahun ke depan adalah kursus 

keterampilan teknisi handphone. 

Secara umum pelaksanaan ujicoba di lapangan dapat dilaksanakan oleh tim 

pelaksana yang dibentuk oleh Sanggar Kegiatan Belajar dan sesuai dengan panduan 

prosedur mutu pengelolaan kursus. Kondisi ini dapat dilihat dari: (1) semua tahap 

pengelolaan dan prosedur mutu dapat dilaksanakan secara sistematis; dan tepat 
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sasaran; (2) hasil kerja dapat dikumpulkan dan didokumentasi, dan (3) semua pihak 

yang terlibat dapat memerankan tugas dan tanggung jawabnya serta dapat merasakan 

manfaatnya. Gambaran pelaksanaan ujicoba prosedur mutu di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut: 

  

a. Proses Perencanaan Kursus Keterampilan dengan Penerapan Prosedur 

Mutu Pembentukan Tim Pelaksana, Prosedur Mutu Identifikasi Ke-butuhan 

dan Prosedur Mutu Penyusunan Kurikulum dan Bahan Ajar 

 

Proses perencanaan dilakukan dengan cara: pertama: membentuk tim 

pelaksana program. Tim inilah yang menjadi motor pelaksanaan kegiatan dengan 

membuat rencana kerja yang biasa disebut desain kegiatan, langkah kedua melakukan 

identifikasi kebutuhan untuk mengumpulkan fakta-fakta dan informasi dilapangan 

apa kebutuhan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri, dan 

langkah ketiga menyusun kurikulum dan bahan ajar yang relevan dengan kebutuhan 

dunia usaha dan industri tersebut.  

Proses perencanaan ini sesuai dengan definisi Uber Silalahi (2002: 159) 

bahwa perencanaan sebagai satu proses penetapan tujuan (setting objectives) yang 

akan dicapai dan memutuskan strategi dan taktik untuk mencapainya,  dan pendapat 

Terry (2003:44) bahwa proses perencanaan harus didasarkan atas fakta-fakta dan 

informasi dan tidak atas emosi dan keinginan. Oleh karena proses pelaksanaan 

perencanaan yang didahului dengan pembentukan tim serta melakukan identifikasi 

kebutuhan belajar merupakan langkah tepat untuk memperoleh fakta dan informasi 
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dalam upaya menentukan tujuan kursus dan merumuskan strategi untuk mencapai 

tujuan kursus termasuk menyusun kurikulum dan bahan ajar untuk pembelajaran.  

Informasi yang sangat berharga berdasarkan wawancara peneliti dengan pihak 

Sanggar Kegiatan Belajar pada tanggal 25 Nopember 2007 seperti di-ungkapkan 

Supandi, sebagai Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang sebagai 

berikut: 

“Dengan panduan pengelolaan kursus ini saya dan tim pelaksana 
dapat merencanakan program kursus secara tepat karena didukung 
dengan data hasil identifikasi dan dapat menentukan strategi yang 
tepat, dengan demikian hasilnya dapat dipastikan sesuai dengan 
tujuan penyelenggaraan kursus, selain itu tim dapat menyusun 
kurikulum dan bahan ajar sesuai kebutuhan pasar kerja, bukan 
berdasarkan pendapat tim tetapi kebutuhan lapangan atau hasil 
identifikasi kebutuhan belajar”. 

 
Pendapat ini didukung oleh saudara Priyo Prasetyo Sigit, Sebagai sekretaris 

tim pelaksana program kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Semarang sebagai berikut: 

 
“Pelajaran yang sangat berharga dari proses perencanaan ini adalah 
penyiapan tim pelaksana yang partisipatif, penggalian data dan 
informasi dari identifikasi serta kita dapat memperoleh mitra kerja 
dan users yang benar-benar dapat diandalkan, juga proses ini dapat 
mendorong para pamong belajar seperti saya untuk belajar 
melakukan perencanaan yang benar bukan merencanakan rencana 
atau data bohong-bohongan” 
 
 
Pelaksanaan proses perencanaan ini menerapkan 30 rincian kerja dari 3 

prosedur mutu setelah dilakukan ujicoba lapangan terdapat perubahan dalam 

pelaksanaan menjadi 28 rincian kerja. Rincian kerja yang berkurang adalah rincian 
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kerja pada identifikasi kebutuhan belajar. Pengurangan rinican kerja ini karena 

terdapat beberapa rinican kerja yang sebenarnya dapat dilakukan dalam sekali 

kegiatan di lapangan yakni rincian kerja tentang laporan dan penyampaian laporan 

kepada pimpinan. Sedangkan dokumen kerja yang dapat dikumpulkan sebanyak 9 

jenis yang terdiri dari dokumen prosedur mutu pembentukan tim pelaksana 2 

dokumen, prosedur mutu identifikasi kebutuhan 4 dokumen dan penyusun kurikulum 

dan bahan ajar 3 dokumen. 

 

b. Proses Pengorganisasian Kursus Keterampilan dengan Penerapan Pro-sedur 

Mutu Pengadaan Fasilitas, Prosedur Mutu Rekrutmen Calon Sumber 

Belajar dan Calon Warga Belajar, serta Prosedur Mutu Koordinasi dan 

Orientasi. 

 

Proses pengorganisasian dilakukan dengan cara: pertama: melakukan 

rekrutmen calon sumber belajar dan calon warga belajar, langkah kedua pe-ngadaan 

fasilitas belajar dan langkah ketiga melakukan koordinasi dan orientasi kepada 

seluruh pihak yang terlibat. Tujuan pengorganisiasian ini adalah untuk menetapkan 

calon sumber belajar, warga belajar, menggalang fasilitas belajar dan melakukan 

koordinasi dan oientasi agar masing-masing pihak mengetahui dan dapat 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. 

Proses pengorganisiasian tersebut menurut Saragih (1982:71) peng-

organisasian merupakan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, 

tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi 
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yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang 

telah ditentukan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Uber Silalahi (2002:197) bahwa 

pengorganisasian merupakan proses penetapan pekerjaan-pekerjaan esensial untuk 

dikerjakan, pengelompokan pekerjaan, pendistribusian otoritas, dan pengintegrasian 

semua tugas-tugas dan sumber-sumber untuk men-capai tujuan secara efektif dan 

efisien indikator dari poses ini. Dalam peng-organisasian pengelolaan kursus 

keterampilan berbasis life skill dengan penerapan prosedur mutu di Sanggar Kegiatan 

Belajar ini terwujud dalam pelaksanaan pengorganisasian fasilitas, tugas dan fungsi 

masing-masing pihak yang terlibat sesuai kegiatan orientasi dan koordinasi.  

Proses penerapan prosedur mutu pengorganisasian ini dinilai penting dan 

sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Ada 4 hal yang melatar- 

belakangi pentingnya pengorganisasian ini, yakni: (1) pengorganisasian yang 

dilaksanakan dapat membentuk proses pelaksanaan yang harmonis karena adanya 

pembagian tugas dan tanggung jawab diantara pelaksana yang terlibat yakni tim 

pelaksana, mitra kerja, warga belajar dan sumber belajar, (2) pengorganisasian yang 

dilaksanakan dapat menciptakan keterpaduan kerja, tranparansi dan kerjasama yang 

baik, (3) pengorganisasian yang dilaksanakan dapat menggalang dukungan potensi 

dan sumber-sumber lain dari berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan, dan (4) 

pengorganisasian yang dilaksanakan mampu mengurangi konflik dan ketidak 

efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa sumber pada tanggal 

9 Desember 2007 sebagai berikut: 
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Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang, Supandi menjelaskan bahwa: 

“ Pada saat kita melakukan penggalian fasilitas, rekrutmen warga 
dan sumber serta melakukan orientasi dan koordinasi merupakan 
proses yang sangat penting dalam menyelaraskan berbagai tugas-
tugas dengan dukungan berbagai pihak, pada saat orientasi dan 
koordinasi dilaksanakan jelas bentuk dukungan dan tugas serta 
tanggung jawab dari masing-masing pihak, sehingga tim pelaksana 
dengan mitra kerja merupakan tim yang tangguh dan siap 
melaksanakan kursus keterampilan ini, dan ini merupakan jaminan 
kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan”. 

 
 
Pendapat senada dari Hakim Rosiawan selaku sumber belajar kursus 

keterampilan (teknisi Handphone) sebagai berikut: 

“ sesuai tugas dan tanggung jawab saya adalah melatih dan 
memberikan bimbingan kepada warga belajar, namun karena 
pendekatan dan pola keterbukaan serta keterlibatan saya sejak awal 
diajak merintis program ini, maka saya juga memberikan dukungan 
fasilitas alat untuk praktek agar pelaksana tidak membelanjakan dana 
untuk memenuhi alat praktek, hal ini saya lakukan agar pelaksanaan 
tidak membebani warga dan irit” 

 

Bambang Witjaksono, sebagai anggota tim pelaksana memberi masukan yang 

berharga berkaitan dengan pengorganisasian ini, yakni: 

“ Proses pengorganisasian ini mampu menggalang dukungan fasilitas 
dari para mitra dan masing-masing yang terlibat dapat memposisikan 
diri sesuai tugasnya. Pada saat koordinasi dan orientasi yang 
dilaksanakan tergambar jelas dukungan yang diberikan dan itu 
merupakan bentuk kerjasama yang baik untuk mensukseskan 
pelaksanaan kursus” 

 

Masukan-masukan dari para pelaku pelaksanaan program tersebut 

memberikan gambaran bahwa proses pengorganisasian ini memberikan dasar 
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penggalangan dukungan dan pembagian tanggung jawab dalam upaya menciptakan 

tim yang tangguh dan siap untuk mencapai tujuan. 

Proses  pengorganisasian yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Semarang  dalam bentuk penerapan 3 prosedur mutu dengan 25 rincian 

kerja, yakni: (1) 9 rincian kerja pengadaan fasilitas pembelajaran, (2) 6 rincian kerja 

rekrutmen calon warga belajar dan calon sumber belajar, dan (3) 10 rincian kerja 

orientasi dan koordinasi. Setelah dilakukan ujicoba lapangan terdapat pe-rubahan  

menjadi 22 rincian kerja. Prosedur mutu yang bertambah 1 rincian kerja yakni 

pengadaan fasilitas sedangkan yang berkurang adalah rincian kerja pada orientasi dan 

koordinasi. Pengurangan rinican kerja ini karena terdapat beberapa rinican kerja yang 

sebenarnya dapat dilakukan dalam sekali kegiatan di lapangan yakni rincian kerja 

tentang tugas dan tanggung jawab masing-masing petugas pelaksana. Sedangkan 

dokumen kerja yang dapat dikumpulkan sebanyak 10 jenis  yang terdiri dari dokumen 

prosedur mutu rekrutmen calon sumber dan warga belajar 3 dokumen, prosedur mutu 

pengadaan fasilitas belajar 4 dokumen dan dokumen mutu prosedur mutu orientasi 

dan koordinasi 3 dokumen. 

 

c. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Kursus Keterampilan dengan Penera-pan 

Prosedur Mutu Pembelajaran, Prosedur Mutu Evaluasi dan Prosedur Mutu 

Penempatan Lulusan. 

 

Proses pelaksanaan kursus dilakukan dengan cara: pertama :melaksanakan 

proses pembelajaran kursus, langkah kedua: melaksanakan evaluasi, dan ketiga 
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melakukan penempatan lulusan. Proses ini memberikan gambaran bahwa proses 

pelaksanaan kursus berupaya memberikan berbagai pengetahuan, sikap dan ke-

terampilan dan dilakukan evaluasi sesuai standar kompetensi yang sudah di-tetapkan 

serta bagi yang dinilai berkompeten disalurkan di dunia kerja (counter handphone). 

Kata kunci dari proses pelaksanaan ini adalah proses pembelajaran life skill dan 

sesuai dengan standar kompetensi serta penempatan lulusan ke dunia kerja atau usaha 

mandiri. Hal ini sesuai dengan isi panduan umum pe-nyelenggaraan program life skill 

yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah tahun 2003 halaman 8 

menyebutkan bahwa tujuan diselenggarakan-nya life skill adalah meningkatkan 

keterampilan, pengetahuan dan sikap warga belajar di bidang pekerjaan atau usaha 

tertentu sesuai dengan bakat dan minatnya sehingga mereka memiliki bekal 

kemampuan untuk bekerja atau berusaha mandiri yang dapat meningkatkan kualitas 

hidupnya. Selanjutnya pada pedoman pe-nyelenggaraan life skill untuk lembaga 

penyelenggara kursus (Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah 2003:9) 

disebutkan bahwa penyelenggara kursus keterampilan berbasis life skill wajib 

menyalurkan lulusan ke dunia kerja dan atau usaha mandiri agar peserta didik 

memiliki pekerjaan dan penghasilan yang layak. Panduan ini juga relevan dengan 

empat pilar pendidikan yang dipaparkan Unesco (1993) yaitu learning to know 

(belajar untuk memperoleh pengetahuan), learning to do (belajar untuk dapat 

melakukan pekerjaan), learning to be (belajar untuk dapat menjadikan dirinya sebagai 

orang berguna), learning to live together (belajar untuk hiudp bersama orang lain). 

Prinsip tersebut memiliki makna yang luas dan relevan dengan hakekat life skill. 
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Penegasan di atas, tampak relevan dengan pendapat Harbinson (Brembeck & 

Thompson, 1973: Boyle, 1981) yang merumuskan bahwa pendidikan luar sekolah 

sebagai upaya pembentukan skills dan pengetahuan memiliki 3 kategori tujuan, yakni 

(1) mempersiapkan tenaga kerja untuk memasuki dunia kerja, (2) mengembangkan 

atau memperbaharui pe-ngetahuan dan keterampilan mereka yang sudah kerja, dan 

(3) mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang tidak langsung dengan 

dunia kerja. 

Berdasarkan beberapa pendapat dan pernyataan di atas bahwa proses 

pembelajaran dan penempatan kerja yang dilakukan selama proses ujicoba me-miliki 

relevansi yang sangat tepat dalam upaya memberikan kecakapan hidup yang 

mencakup kecakapan personal, social, academic dan vocational untuk 

mempersiapkan peserta didik (warga belajar) untuk memasuki dunia kerja. Selain itu 

tanggung jawab Sanggar Kegiatan Belajar sebagai pihak penyelenggara program 

untuk menyalurkan lulusan masuk ke dunia kerja memiliki dasar yang kuat dan 

merupakan kewajiban. Hal tersebut didukung hasil wawancara penulis dengan para 

pemilik counter dan warga belajar pada tanggal 18 januari 2007 se-bagai berikut: 

Bapak  Sunaryo pemilik counter Palem sell yang menerima lulusan kursus 

teknisi handphone 2 orang memberikan pendapatnya sebagai berikut: 

“apabila kursus tersebut hanya mengajarkan tentang keterampilan 
saja, saya anggap tidak berguna karena sikap dan perilaku melayani 
pelanggan sangat penting, dan apabila para pemilik usaha tidak 
menerima lulusan tersebut maka proses kursus tersebut menjadi 
percuma (sia-sia), oleh karena itu pelaksanaan kursus teknisi yang 
memberikan materi tentang sikap dan kemampuan sosial saya 
anggap bagus untuk pembekalan kerja”. 
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Pendapat senada dikemukakan oleh Saudara Bambang Sutejo pemilik counter hand-

phone Mahabiru tuntang Semarang yang menerima 2 orang lulusan  

Keberhasilan lembaga penyelenggara kursus keterampilan menurut 
saya adalah apakah materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan 
kami dan seberapa besar lulusan dapat disalurkan ke dunia kerja atau 
berusaha mandiri, oleh karena itu kursus harus mengajarkan berbagai 
kemampuan sikap, perilaku dan berbagai keterampilan agar dunia 
usaha dapat merekrut lulusannya”. 

 
Budi Santoso seorang peserta kursus keterampilan teknisi handphone memberikan 

masukan bahwa 

“ saya tidak akan ikut kursus apabila tidak jelas kemana saya 
disalurkan ke dunia kerja, karena saya sudah pernah ikut kursus 
tetapi juga tidak memperoleh pekerjaan” 

 
Hal senada di kemukakan oleh Wahyudi lulusan SMU sebagai peserta kursus 

keterampilan teknisi handphone: 

 “ untuk apa ikut kursus selama beberapa hari dan jauh dari rumah 
kalau hanya memperoleh keterampilan saja, toh akhirnya juga 
menganggur. Saya mau dan bersungguh-sungguh ikut karena 
memperoleh jaminan yakni disalurkan sebagai tenaga kerja di 
beberapa counter handphone” 
Berdasarkan hasil wawancara tersebut jelas bahwa kebutuhan users adalah 

sikap, perilaku dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar sehingga para 

users dapat merekrut lulusan dan warga belajar juga menginginkan jaminan kerja. 

Berkaitan dengan hal tersebut maka proses pembelajaran, evaluasi dan penempatan 

lulusan ini sesuai dengan pendapat pakar, dan kebutuhan user dan warga belajar, 

sehingga kerja keras dari Sanggar Kegiatan Belajar tidak sia-sia tetapi menjadi 

prestasi tersendiri apabila mampu menyalurkan lulusannya. 
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Proses  pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Semarang  dilakukan dengan penerapan 3 prosedur mutu yang 

terdiri dari  28 rincian kerja, yakni: (1) 12 rincian kerja pelaksanaan pembelajaran (2) 

10 rincian kerja evaluasi hasil belajar, dan (3) 6 rincian kerja penempatan lulusan. 

Setelah dilakukan ujicoba lapangan terdapat perubahan  menjadi 25 rinci-an kerja. 

Rincian kerja yang bertambah 2 rincian kerja yakni evaluasi hasil belajar, sedangkan 

yang berkurang adalah pelaksanaan pembelajaran 3 rincian kerja dan penempatan 

lulusan 1 rincian kerja. Pengurangan rincian kerja ini karena terdapat beberapa 

rinican kerja yang sebenarnya dapat dilakukan dalam sekali kegiatan di lapangan 

yakni rincian kerja pelaksanaan monitoring dan evaluasi dan pelaksanaan akad 

kerjasama penempatan lulusan. Sedangkan dokumen kerja yang dapat dikumpulkan 

sebanyak 9 jenis yang terdiri dari dokumen prosedur mutu pelaksanaan pembelajaran 

3 dokumen, prosedur mutu evaluasi hasil pembelajaran 4 dokumen dan dokumen 

mutu prosedur mutu penempatan lulusan 3 dokumen.  

 

d. Proses Pelaksanaan Perbaikan Mutu Pengelolaan dengan Penerapan 

Prosedur Mutu Pembinaan Lulusan dan Prosedur Mutu Perbaikan 

Pengelolaan Kursus. 

 

Proses penerapan perbaikan mutu pengelolaan kursus dilakukan dengan dua 

cara yakni perbaikan mutu lulusan setelah bekerja di tempat kerja dan perbaikan mutu 

pengelolaan kursus selama ini dengan melakukan analisis kelemahan dan hambatan 

untuk perbaikan. Dari 18 rincian kerja setelah dilakukan ujicoba di lapangan menjadi 
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13 rincian kerja. Karena dalam proses dilapangan terdapat proses yang dilakukan 

dalam satu kali aktifitas, misalnya dalam inventarisasi masalah tidak perlu disebutkan 

nama masing-masing sumber menyampaikan pandangan dan masukan perbaikan 

dalam setiap rincian tetapi cukup masing-masing pihak menyampaikan pandangan 

dan masukan. Dalam proses ini diperoleh dokumen mutu sebanyak 7 dokumen yang 

terdiri dari pem-binaan lulusan sebanyak 3 dokumen dan perbaikan mutu pengelolaan 

4 dokumen kerja.  

Proses perbaikan mutu ini dalam manajemen juga merupakan proses 

pengendalian agar program yang dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Pada penyelenggaraan kursus ini tujuan yang hendak dicapai adalah 

kemampuan kerja warga belajar dengan mengoptimalkan kecakapan personal, sosial, 

akademik dan vokasional. Hal ini sesuai dengan pendapat Uber Silalahi (2002: 162) 

yang menyatakan bahwa kontrol manajerial meliputi pengukuran dan evaluasi hasil 

kinerja dan pengambil tindakan perbaikan jika diperlukan. Pendapat senada dari 

Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana (2003:263) menjelaskan bahwa perbaikan 

berkesinambungan diterapkan baik terhadap proses produk maupun orang yang 

melaksanakan, dan perbaikan berkesinambungan merupakan usaha konstan untuk 

mengubah dan membuat sesuatu menjadi lebih baik. Pendapat senada tentang 

perbaikan mutu merupakan proses pengawasan (controlling), dikemukakan oleh 

Henry Fayol (1982) pengawasan bertujuan menemukan kelemahan-kelemahan agar 

dapat diperbaiki dan mencegah kelemahan dan kesalahan. Oleh karena itu proses 

perbaikan mutu pengelolaan untuk memperbaiki mutu kerja lulusan dan pengelolaan 
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merupakan proses perbaikan berke-sinambungan karena berupaya melakukan 

perubahan menuju lebih baik. Hasil di lapangan menujukkan hasil bahwa lulusan 

kursus yang telah bekerja selalu di-tingkatkan kecakapannya secara berkelanjutan 

sesuai perkembangan teknologi dan melakukan pertemuan untuk menginvetarisasi 

masalah dan hambatan serta melakukan perbaikan pengelolaan. 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti pada tanggal 27 april 2007 dengan para 

Kepala, Pamong Belajar, pengguna lulusan dan mitra kerja pelaksanaan kursus yang 

menerapkan prosedur ini sebagai berikut: 

Ascomsell sebagai mitra kerja yang dimotori oleh bapak Aris Yusrian memberi- kan 

komentar sebagai berikut: 

“ Kami selalu memberikan jaminan hasil pembelajaran yang sesuai kebutuhan 
pasar dan memberikan pembinaan mutu lulusan sebagai upaya memperbaiki 
kelemahan-kelemahan lulusan setelah bekerja. Hal ini kami lakukan agar 
warga belajar benar-benar mampu bekerja dan sesuai dengan perkembangan 
jaman”. 
 

Pendapat senada dikemukakan oleh Bapak Supandi, sebagai kepala Sanggar Kegiatan 

Belajar sebagai berikut: 

“ kami melakukan diskusi bersama semua pihak yang terlibat 
pelaksanaan kursus ini bertujuan untuk memperoleh umpan balik, 
apakah proses yang dilaksanakan sudah sesuai rencana dan seberapa 
jauh pencapaiannya, dan meminta pendapat bagaimana cara 
memperbaikinya, sehingga pelaksanaan berikutnya lebih bagus dan 
lebih bermutu”. 

 
Pendapat tersebut didukung oleh Bapak Tugino sebagai pemilik counter muara cell 

Ambarawa yang telah menerima 2 lulusan kursus sebagai berikut: 

“saya bersyukur menerima tim Sanggar Kegiatan Belajar yang 
memberikan pembinaan lulusan setelah bekerja, selama saya 
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mengikuti proses pelaksanaan kursus, satu hal yang positif adalah 
berbagai masukan dari kami diperhatikan untuk perbaikan 
pelaksanaan, ini menunjukkan kemauan untuk memperoleh hasil 
terbaik” 

 
Tamimi, seorang Pamong Belajar di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang 

sebagai seksi edukasi pengelolaan kursus yang menerapkan prosedur mutu 

memberikan komentar sebagai berikut: 

“kita sulit mas untuk melaksanakan program seratus persen sesuai 
rencana karena di lapangan banyak hambatan, namun upaya 
memperoleh hasil yang terbaik adalah melakukan sadap pendapat 
berbagai masalah dan meminta masukan perbaikan dari masing-
masing pihak yang terlibat”. 

 
Berdasarkan pendapat dari sumber-sumber yang terlibat pelaksanaan kursus 

tersebut di atas memberikan gambaran bahwa perbaikan mutu menjadi aspek penting 

untuk memperoleh masukan kelemahan dan cara melakukan perbaikan yang 

merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan. 

 
 Selama proses penerapan prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan 

berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar diperoleh   gambaran keunggulan 

model selama diujicoba di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang, sebagai 

berikut: 

(1) Model pengelolaan kursus berbasis life skill dengan menerapkan prosedur mutu 

ini mampu meningkatkan mutu pengelolaan kursus keterampilan di Sanggar 

Kegiatan belajar. Hal ini sangat dirasakan oleh tim pelaksana yang dulunya asal 

kerja sekarang mereka mampu melaksanakan program yang sistematis dan 

terdokumentasi. Proses ini sesuai dengan definisi sistem manajemen mutu 
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(Quality Management System) dari standar ISO 9000 (2004:9) Sistem manajemen 

mutu merupakan sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek-praktek 

standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu 

proses dan produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan 

tertentu. Beberapa indikator atas peningkatan mutu tersebut yaitu: (a) adanya 

langkah-langkah kegiatan yang jelas, sehingga memudahkan penyelenggara 

dalam mengelola kursus; (b) adanya kemitraan dengan pengguna lulusan dapat 

menjamin penyerapan lulusan di dunia usaha atau industri; (c) pelibatan lembaga 

mitra dalam pengelolaan kursus menjamin mutu proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam kursus, dan (d) perbaikan mutu 

berkelanjutan dalam pengelolaan kursus memudahkan penyelenggara dalam 

memperbaiki mutu pengelolaan kursus periode berikutnya dan (e) proses kerja 

yang terdokumentasi.  

(2) Model prosedur pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill menjamin 

transparansi, kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan kursus 

yang didasarkan motivasi bersama mensukseskan tercapainya tujuan. Sesuai 

dengan pendapat Hoy dan Miskel (1982:137) mengatakan bahwa motivasi 

merupakan komponen dasar yang mengaktifkan tingkah laku, mengarahkan 

tingkah laku, dan memperhatikan tingkah laku. Hal ini juga diperkuat oleh 

pendapat Robbins (1984:23) yang menyatakan bahwa motivasi merupakan salah 

satu variabel kunci yang mempengaruhi tingkah laku seseorang. Indikator yang 

menjadi penanda hal tersebut yaitu proses pembentukan tim pelaksana kursus 
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dilakukan melalui diskusi yang dihadiri oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar, 

Pamong Belajar dan Staf Tata Usaha, sehingga penetapan tim pelaksana kursus 

merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Di samping itu keterlibatan secara 

aktif pihak mitra kerja dan calon users dari dunia usaha dan industri merupakan 

suatu bentuk kerjasama dan tanggung jawab bersama atas penyelenggaraan 

kursus. Demikian pula keterlibatan warga belajar dalam menetapkan lama 

(durasi) kursus, jadual pembelajaran, dan masukan untuk memperbaiki program 

dapat meningkatkan kualitas pengelolaan program. Pendeknya,  model 

pengelolaan kursus seperti ini mampu menimbulkan rasa kepemilikan (sense of 

ownership) antara Sanggar Kegiatan Belajar, mitra kerja, pengguna lulusan, dan 

warga belajar terhadap program kursus, yang pada gilirannya dapat 

mengembangkan potensi warga belajar secara komprehensif dan terdapat 

penjaminan bagi lulusan untuk memperoleh lapangan kerja. Semua indiaator 

tersebut pada dasarnya merupakan bentuk tingkah laku yang dipengaruhi oleh 

motivasi bersama dalam upaya mensukseskan pengelolaan kursus. 

(3) Model Prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill dengan 

menerapkan prosedur mutu manajemen memberikan kemudahan bagi tim 

pelaksana dalam mengelola kursus. Hal ini nampak dari berbagai komen-tar dan 

masukan tim pengelola, diantaranya: 

Supandi Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang memberikan 

komentar tentang pelaksanaan prosedur mutu adalah sebagai berikut: 
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“ dengan prosedur mutu ini tim merasa dituntun mencapai tujuan 
setiap program yang telah ditentukan, tuntunan tersebut juga dibekali 
dengan berbagai instrument atau format pelaksanaan kegiatan 
sehingga semua proses kegiatan teras mudah untuk dilaksanakan dan 
hasilnya dijamin tepat sasaran, tepat mutu dan tepat waktu” 

 
Komentar tersebut didukung oleh pendapat salah satu Pamong Belajar di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang, Edy Siswanto: 

“ tim kami dapat melaksanakan seluruh prosedur mutu dengan baik 
dan semua dokumen dapat dikumpulkan, rasanya bekerja dengan 
prosedur mutu memudahkan pencapaian tujuan, semua yang terlibat 
dapat mudah dan semua yang terlibat mampu mendukung. 
Kemudahan ini dapat dilihat dari kecepatan, dan ketepatan dalam 
mengumpulkan dokumen dan pencapaian tujuan”. 
 

Kemudahan ini disebabkan karena mereka sudah memiliki pedoman mutu yang 

sistematis, dan setiap tahap pekerjaan memiliki unsur-unsur tujuan yang hendak 

dicapai, cara melaksanakan pekerjaan, penanggung jawab masing-masing 

pekerjaan,  rincian kerja, diagram alir untuk mencapai tujuan, dan format-format 

kelengkapan kerja. Untuk menggunakan model ini pe-nyelenggara dapat 

memodifikasi setiap rincian sesuai dengan kondisi masing-masing daerah, dengan 

cukup mencantumkan kode revisi. Dengan demikian lembaga yang akan 

menyelenggarakan kursus akan mudah mengelola kursus keterampilan berbasis 

life skill. 

(4) Model prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar memudahkan proses deteksi dini atas kekuatan dan 

kelemahan program yang sedang berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara mengkaji dokumen yang harus ada pada setiap langkah kegiatan. Ke-
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mudahan ini sesuai dengan komentar dari Kepala Sanggar kegiatan Belajar 

Kabupaten Semarang, Supandi:  

“ pada waktu pelaksanaan identifikasi kebutuhan belajar dan 
pelaksanaan pembelajaran terdapat sedikit permasalahan 
sehingga terjadi ketidak sesuaian dalam pelaksanaan kerja 
dengan prosedur kerja, setelah dilakukan pengecekan dalam 
prosedur mutu dapat diketahui letak permasalahan, yaitu 
dokumen kerjanya terlewatkan atau kurang satu, ini memberi 
makna bahwa prosedur mutu ini mampu menjadi alat diteksi 
dini” 

 
Kemampuan untuk melakukan deteksi ini dapat dilihat dari hal-hal sebagai 

berikut: (a) didalam prosedur mutu terdapat proses yang harus dilakukan secara 

bertahap dan sistematis, dan (b) dalam setiap proses terdapat dokumen yang 

harus dimiliki setelah melaksanakan kegiatan. Dengan kemampuan melakukan 

deteksi ini maka prosedur mutu ini dapat menjamin bahwa proses pengelolaan 

mampu menekan permasalahan atau hambatan pelaksanaan  

(5) Model prosedur mutu pengelolaan kursus berbasis life skill dapat meningkatkan 

kemampuan tim pelaksana dalam merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan kursus. Kemampuan pelaksana sebagai pengelola yang 

profesional tersebut mampu melesatkan tingkat kemampuan personal, sosial, 

akademik dan keterampilan warga belajar secara cepat. Dari hasil evaluasi 

kepribadian, teori, praktek dan magang ternyata mampu menunjukkan sebagai 

lulusan yang bermutu. Hal ini dilihat dari kepuasan para pengguna lulusan (users) 

yang rata-rata puas memperkerjakan lulusan kursus karena sikap perilaku rata-

rata baik, mampu berfikir analitik dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan. 
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(6) Model prosedur mutu pengelolaan kursus berbasis life skill ini mampu men-

dorong para Pamong Belajar sebagai tenaga fungsional untuk bekerja cerdas, 

karena dengan melaksanakan prosedur mutu banyak pengalaman baru, mitra 

kerja baru dan dokumen-dokumen kerja yang banyak, sehingga dapat dijadi-kan 

bukti fisik angka kredit kenaikan pangkat dan golongan. Hal ini sesuai dengan 

Surat Keputusan Menteri Negara Koordinasi Pengawasan Pembangunan dan 

Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: 025/Kep/ MK. Waspan/6/1999 tanggal 

18 juni 1999 tentang jabatan Pamong Fungsional Belajar dan Angka Kreditnya, 

pada bab I pasal 1 ayat 1 (Depdiknas 1999), menyebutkan bahwa: 

 “Pamong Belajar adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, 
tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang 
berwenang untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam 
rangka pengendalian mutu dan dampak pelaksanaan program 
pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga” 

 

Berdasarkan surat keputusan di atas maka prosedur mutu memberikan acuan 

operasional bagi para Pamong Belajar untuk berkarya yang menghasilkan banyak 

manfaat bagi masyarakat dan menghasilkan seperangkan dokumen kerja yang 

dijadikan dasar pengajuan angka kredit kenaikan pangkat. Dalam prosedur mutu 

disetiap langkah-langkah mensyaratkan adanya dokumen kerja yang harus 

dimiliki dan setiap dokumen kerja tersebut memiliki nilai angka kredit. 

(7) Model prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill ini 

mendorong Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sebagai manager yang dituntut 

memiliki kemampuan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan me-
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ngendalikan kursus keterampilan bersama-sama tim pelaksana dan mitra kerja. 

Hal ini sesuai dengan pendapat Uber Silalahi (2002:33) bahwa manajer adalah 

seseorang dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab untuk pe-laksanaan 

kerja dari satu atau lebih orang. Ia juga bertugas dan berkewajiban mengelola dan 

mengalokasi sumber-sumber dan tugas-tugas untuk mencapai tujuan organisasi. 

Dalam prosedur mutu yang diujicoba mampu memberi dorongan kepada kepala 

Sanggar kegiatan Belajar dalam merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan dan mengendalikan pelaksanaan program kursus. Dengan 

demikian Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sudah memiliki pedoman kerja atau 

acuan dari prosedur mutu sebagai acuan langkah-langkah   untuk mencapai tujuan 

kursus yang sudah ditetapkan. Dengan demikian prosedur ini juga mampu 

menekan kemungkinan adanya upaya manipulasi pengelolaan karena langkah 

demi langkah disusun secara sistematik, terdokumentasi dan divalidasi oleh 

berbagai pihak yang terlibat. 

Dari berbagai keunggulan tersebut di atas terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan 

dalam penerapkan model ini karena akan banyak mengalami hambatan apabila 

diterapkan diluar Sanggar Kegiatan belajar dan tidak adanya pemantauan, hal inilah 

yang masih menjadi keterbatasan model yang digambarkan sebagai berikut: 

(1) Prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar ini hanya dapat dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar, 

karena memiliki tenaga Pamong Belajar (tenaga fungsional) yang sudah pernah 

dilatih berkali-kali tentang identifikasi, penyusunan kurikulum, pe-nyusunan 



376 
 

 

bahan ajar, metode belajar, penyusunan alat evaluasi dan analisa serta 

pendampingan masyarakat. Dengan demikian prosedur mutu ini belum dapat 

diterapkan di lembaga pendidikan lain yang belum memiliki tenaga fungsional 

yang sudah berpengalaman di bidang kursus. Pedoman mutu pengelolaan kursus 

ini merupakan pedoman langkah kerja, jaringan kerja, pembagian tugas, dan 

dokumen yang harus dimiliki, sedangkan bagaimana melakukan pekerjaan 

membutuhkan orang-orang yang sudah berpengalaman dibidangnya. 

(2) Penerapan prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar membutuhkan tim pendamping yang berfungsi sebagai 

petugas monitoring dari aparat yang memiliki kewenangan di atas Sanggar 

Kegiatan Belajar, misalnya Balai Pengembangan Kegiatan Belajar, Balai 

Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda atau Kasubdin yang 

berperan sebagai monitoring atau auditor pelaksanaan prosedur mutu. Apabila 

tidak adanya petugas monitoring atau auditor maka Sanggar Kegiatan Belajar 

akan merasa terbebani dengan adanya prosedur mutu dengan dokumen-dokumen 

yang harus ada, sehingga akan kembali pada pola kerja seperti sebelumnya yang 

tidak jelas arah dan sulit diukur keberhasilannya. 

 

C. Efektifitas Model  Pengelolaan Kursus Keterampilan Berbasis Life Skill 

dengan Menerapkan Prosedur Mutu di Sanggar Kegiatan Belajar 

Keefektifan model pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar, melalui penerapan prosedur mutu pengelolaan kursus 
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didasarkan atas 3 variabel utama yakni; (1) kemampuan life skill warga belajar kursus 

keterampilan berbasis life skill dengan menerapkan prosedur mutu di Sanggar 

Kegiatan Belajar, (2) kemampuan tim pelaksana, dalam mengelola kursus 

keterampilan berbasis life skill dengan menerapkan prosedur mutu di Sanggar 

Kegiatan Belajar, dan (3) kepuasan pengguna lulusan setelah memperkerjakan 

lulusan kursus keterampilan berbasis life skill dengan menerapkan prosedur mutu di 

Sanggar Kegiatan Belajar. Model ini dapat dikatakan efektif apabila mampu 

meningkatkan kemampuan life skill warga belajar, meningkatkan kemampuan tim 

pelaksana dan memberikan kepuasan para pengguna lulusan kursus keterampilan. 

b. Kemampuan life skill warga belajar  

Life skill atau kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang 

untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa 

merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari serta menemukan 

solusi sehingga pada akhirnya mampu mengatasinya (Tim Broad Based Education, 

2002:7). Termasuk di dalam life skill yaitu: kecakapan pribadi, kecakapan sosial, 

kecakapan akademik, dan kecakapan vokasional. Kecakapan ini membantu seseorang 

belajar bagaimana memelihara kemampuan diri sendiri, tumbuh menjadi diri sendiri, 

bekerjasama secara baik dengan orang lain, membuat keputusan logis, melindungi 

diri sendiri dan mencapai tujuan di dalam kehidupannya. 

Hasil analisis data dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa program 

kursus yang dikelola dengan menggunakan model pengelolaan berbasis life skill 

dengan menerapkan prosedur mutu ternyata memiliki dampak positif terhadap 
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kemampuan warga belajar dalam menguasai kompetensi lulusan. Perhitungan 

perbedaan rerata terhadap penguasaan kompetensi lulusan pada warga belajar 

sebelum dan setelah mengikuti program kursus yang dikelola dengan menerapkan 

prosedur mutu menunjukkan perbedaan yang signifikan (t = 10,806). Variasi skor 

perbedaan rerata tersebut juga terdapat pada masing-masing kompetensi, yakni: (a) 

penguasaan kecakapan personal menunjukkan perbedaan yang signifikan (t = 6,590); 

(b) penguasaan kecakapan sosial menunjukkan perbedaan yang signifikan (t = 8,763); 

(c) penguasaan kecakapan akademik menunjukkan perbedaan yang signifikan (t = 

9,166), dan (d) penguasaan kecakapan vokasional menunjukkan perbedaan yang 

signifikan (t = 26,366).  

Hasil perhitungan rerata data (skor) pre-test dan post-test dapat diketahui 

bahwa penguasaan kompetensi lulusan pada warga belajar setelah mengikuti program 

kursus berbasis life skill yang dikelola dengan menerapkan prosedur mutu 

menunjukkan kenaikan sangat berarti, seperti ditunjukkan oleh grafik dibawah ini: 
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Gambar 5.1. Grafik Rerata Tingkat Penguasaan Kompetensi Lulusan pada  
Warga Belajar Sebelum dan Sesudah Mengikuti Program Kursus 
Berbasis Life skill 
 

 Skor rerata penguasaan kecakapan personal sebelum mengikuti program 

kursus mencapai sebesar 51,75 dengan skor minimum sebesar 38 dan maksimum 

sebesar 62, sedangkan setelah mengikuti program memperoleh skor rerata sebesar 

56,78 dengan perolehan skor minimum sebesar 40 dan maksimum sebesar 62. 

Peningkatan skor rerata kecakapan personal ini hanya 5,03. Hal ini dapat dijelaskan 

bahwa meningkatkan kepribadian seseorang tidak dapat dilakukan dalam waktu yang 

cepat tetapi perlu pembiasaan atau pembudayaan yang cukup lama dan dapat 

diperoleh dari proses kerja di dunia usaha atau industri. Oleh karena itu peningkatan 

5,03 ini dapat dimaknai bahwa proses pembelajaran yang dirancang dapat 

meningkatkan kecakapan personal warga belajar.   

 

Skor rerata kecakapan sosial sebelum mengikuti program kursus adalah 

sebesar 31,30 dengan skor  minimum sebesar 22 dan maksimum sebesar 44, 

sedangkan setelah mengikuti program kursus perolehan skor rerata mencapai sebesar 

40,05 dengan skor minimum sebesar 30 dan maksimum sebesar 44.  Kenaikan skor 

rerata kecakapan sosial sebesar 8,75 memberikan gambaran bahwa proses 

pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan memberikan kontribusi peningkatan 

kecakapan sosial warga belajar, dan skor ini akan terus bergerak naik apabila para 

lulusan sudah dapat bekerja, mampu melayani pelanggan dengan baik, berkomunikasi 

dengan baik, banyak bergaul dengan relasi dan dibimbing oleh para pemilik counter.  
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Skor rerata kecakapan akademik sebelum mengikuti program kursus 

adalah sebesar 36,62 dengan skor  minimum sebesar 26 dan maksimum sebesar 50, 

sedangkan setelah mengikuti program kursus perolehan skor rerata mencapai sebesar 

47,65 dengan skor minimum sebesar 43 dan maksimum sebesar 50. kenaikan 

akademik yang mencapai 11,03 ini dikatakan cukup baik karena mengingat banyak 

warga belajar yang sudah berkeluarga dan sudah lama tidak melakukan berbagai 

analisis sederhana, berdiskusi memecahkan masalah dan mempresentasikan hasilnya 

secara sistematis, maka peningkatan ini memberikan makna bahwa proses belajar 

yang dilaksanakan memberikan kontribusi yang   bagus bagi kemampuan berfikir 

analitik dan rasional bagi warga belajar kursus tersebut. 

Skor rerata kecakapan vokasional sebelum mengikuti program kursus 

adalah sebesar 21,78 dengan skor  minimum sebesar 15 dan maksimum sebesar 32, 

sedangkan setelah mengikuti program kursus perolehan skor rerata mencapai sebesar 

34,30 dengan skor minimum sebesar 31 dan maksimum sebesar 39. Peningkatan skor 

rerata kecakapan vocational ini sangat tinggi sebesar 12,6 karena kemampuan awal 

warga belajar sangat rendah bidang teknisi handphone, namun setelah dilatih selama 

2 minggu ternyata memiliki kemampuan yang bagus. Kondisi ini sangat dipengaruhi 

oleh minat, kesungguhan warga belajar dalam mengikuti kursus juga dipengaruhi 

oleh pola pembelajaran yang bersifat learning by doing atau belajar dengan 

mengerjakan sesuatu, artinya pola pembelajaran keterampilan lebih banyak praktik 

mengerjakan, sehingga sesuai dengan prinsip belajar orang dewasa. 



381 
 

 

Memperhatikan hasil analisis tersebut dapat dinyatakan bahwa warga belajar 

dalam mengikuti kursus keterampilan berbasis life skill itu juga berarti telah 

melakukan kegiatan belajar memperoleh pengetahuan, belajar untuk melakukan 

pekerjaan, belajar untuk menjadikan dirinya menjadi orang yang berguna, dan belajar 

untuk dapat hidup bersama dengan orang lain (Dehlor, 1966). Di sisi lain melalui 

keikutsertaan dalam kursus berbasis life skill, warga belajar: (1) memiliki 

keterampilan, pengetahuan dan sikap yang dibutuhkan dalam memasuki dunia kerja 

baik bekerja mandiri (wirausaha) dan/atau bekerja pada suatu perusahaan 

produksi/jasa dengan penghasilan yang semakin layak untuk memenuhi kebutuhan 

hidupnya dan mampu memecahkan masalah hidupnya; (2) memiliki motivasi dan 

etos kerja yang tinggi serta dapat menghasilkan karya- 

 

karya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan produktif untuk mandiri serta 

mampu memberdayakan potensi; (3) memiliki kesadaran yang tinggi tentang 

pentingnya pendidikan untuk meningkatkan kualitas diri, mampu melakukan 

peningkatan hidupnya menjadi lebih baik, dan memiliki kecakapan untuk 

bersosialisasi untuk hidup bersama (how to live together ) (4) mempunyai 

kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dalam rangka mewujudkan 

keadilan pendidikan.  

Oleh karena itu warga belajar yang mengikuti kursus keterampilan berbasis 

life skill berarti telah belajar berani menghadapi problema hidup dan kehidupan 

dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif dan kreatif mencari 



382 
 

 

serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Warga belajar 

kursus keterampilan berbasis life skill ini merupakan contoh kemampuan yang 

lengkap dan harus dimiliki oleh setiap tenaga kerja atau berusaha mandiri agar 

mampu berkerja dengan baik, mampu berwirausaha dan  mandiri. Kaitannya dengan 

penerapan prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar dapat dimaknai bahwa dengan prosedur mutu ini maka 

tingkat kecakapan life skill warga belajar dapat terukur dan menunjukkan peningkatan 

yang signifikan. 

 

c. Kemampuan Tim Pelaksana 

Model pengelolaan program kursus berbasis life skill memiliki empat 

unsur pokok, dan setiap unsur memiliki beberapa unsur yang harus dipahami dan 

dilaksanakan oleh tim pelaksana. Kelima unsur pokok yang dimaksud yaitu: 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan perbaikan mutu pengelolaan. Unsur 

perencanaan meliputi kegiatan: (1) pembentukan Tim Pelaksana, (2) melakukan need 

assesment, dan (3) menyusun kurikulum dan bahan ajar. Unsur pengorganisasian 

meliputi kegiatan: (1) rekrutmen calon sumber dan warga belajar, (2) pengadaan 

fasilitas belajar termasuk dana belajar, dan (3) pelaksanaan koordinasi dan orientasi. 

Unsur pelaksanaan meliputi keigatan: (1) pelaksanaan pembelajaran, (2) evaluasi 

hasil belajar, dan (3) penempatan lulusan. Unsur perbaikan mutu meliputi kegiatan: 

(1) pendampingan lulusan, dan (2) perbaikan mutu pengelolaan.  
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Secara kualitatif ada kecenderungan bahwa tim pelaksana kursus 

menunjukkan derajat penerimaan yang tinggi terhadap model pengelolaan program 

kursus  berbasis life skill yang menerapkan prosedur manajemen mutu dalam 

mengelola program. Mereka memahami bahwa kemajuan dan keberhasilan program 

kursus tidak semata-mata ditentukan oleh kemampuan tim pelaksana dalam 

mengelola program, melainkan juga dalam menggalang mitra kerja dengan dunia usia 

atau industri. Aspek komunikasi yang intensif dengan pengguna lulusan tampak 

menjadi faktor penting dalam memahami kebutuhan kecakapan atau keterampilan 

yang harus dikuasai oleh warga belajar. Demikian pula keterlibatan pengguna lulusan 

dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran dirasakan 

sangat penting untuk menyalurkan lulusan di dunia usaha atau industri. 

Beberapa indikator lain yang tampak menonjol yaitu: (1) pemahaman tim 

pelaksana terhadap proses pelibatan pengguna lulusan dalam pengelolaan program 

yang bersifat fleksibel dan adaptif pada kebutuhan dan aspirasi pengguna lulusan, 

serta dalam mengelola program pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

kolaboratif antara pendidik dengan pengguna lulusan; (2) komitmen pengguna 

lulusan dalam menerap lulusan dan mengupayakan kebersinambungan program; (3) 

terjadi peningkatan pengetahuan dan keterampilan manajerial tim pelaksana dalam 

mengelola program kursus mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan 

sampai dengan perbaikan mutu pengelolaan program; (4)  tim pelaksana memperoleh 

pengetahuan tentang aspirasi dunia usaha dan industri tentang kecakapan atau 

keterampilan tenaga kerja yang diharapkan. Semua pengetahuan yang diperoleh 
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 Tingkat Pemahaman Tim Pelaksana dalam 
Menyelenggarakan Program Kursus Berbasis 
Life Skill Dengan Menerapkan Prosedur Mutu

14,30%

28,60%

57,10%

Kurang Cukup Baik

melalui interaksi dan komunikasi dengan penguna lulusan itu dapat digunakan untuk 

mengelola program kursus secara tepat, sehingga aspek-aspek life skill dapat dikuasai 

secara komprehensif oleh lulusan. Oleh karena itu model pengelolaan program kursus 

berbasis life skill dapat memberikan penguatan positif terhadap kemampuan tim 

pelaksana dalam mengelola program kursus. 

Walaupun secara kualitatif menunjukkan adanya responsivitas dan 

peningkatan kemampuan tim pelaksana dalam mengelola kursus, namun secara 

kuantitatif kemampuan itu menunjukkan adanya variasi. Tim pelaksana dalam 

memahami life skill dan prosedur mutu tergolong sangat baik (Mean 22,3143). 

Walaupun demikian ada variasi pemahaman pada tim pelaksana, mereka yang 

memiliki kemampuan kurang memahami sebanyak 14,3%, cukup memahami 

sebanyak 28,6%, dan memiliki kemampuan mudah memahami sebanyak 57,1%. 

 

Gambar 5.2. Grafik Tingkat Kemampuan Tim Pelaksanan Dalam Pelaksanaan 
Program Life skill 
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Dari grafik di atas menunjukkan bahwa 57,1 % memiliki pemahaman yang 

baik tentang life skill dan prosedur mutu. Hal ini disebabkan oleh: (1) panduan 

prosedur mutu yang diujicoba mudah dipahami  karena sudah dilakukan Focus Group 

Discussion dua kali putaran, penerapan teknik Delphi dan masukan-masukan dari 

expert, (2) gambar dan chart yang ada sudah diperbaiki dan dicetak dalam bentuk 

buku yang mudah dipahami dan menarik, dan (3) sebelum melaksanakan prosedur 

mutu dilakukan orientasi teknis bagi para tim pelaksana sehingga mereka memiliki 

pemahaman yang tinggi. Masih adanya tim pelaksana yang kurang memahami 

tentang life skill sebesar 14,3 % ini disebabkan karena ada 2 orang tim pelaksana  

yang bukan Pamong Belajar, mereka adalah Staf Tata Usaha yang setiap hari hanya 

bertugas bidang persuratan, dokumen dan membantu menyiapkan fasilitas. 

  Kemampuan tim pelaksana dalam menyusun rencana program kursus 

berbasis life skill dengan menerapkan prosedur mutu cenderung mampu 

melaksanakannya dengan baik (Mean 48,4286), Walaupun demikian ada sebagian 

anggota tim pelaksana (13%) yang mengindikasikan kurang mampu menyusun 

rencana program, sedangkan anggota tim lainnya, yakni 24,7% mengindikasikan 

cukup mampu menyusun rencana program, dan 62,30% telah mampu menyusun 

rencana program, seperti ditunjukkan pada grafik dibawah ini: 
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Grafik Tingkat Kemampuan Tim Pelaksana dalam Menyusun 
Rencana Program Kursus berbasis Life Skill dalam 

Menerapkan Prosedur Mutu

13,00%

24,70% 62,30%

Kurang Cukup Baik

Gambar 5.3.  Grafik Tingkat Kemampuan Tim Pelaksana dalam Menyusun 
Rencana Program Kursus Berbasis Life skill Dengan Menerapkan 
Prosedur Mutu 

 
Kemampuan tim pelaksana dalam menyusun rencana kerja 62,30 % baik hal 

ini disebabkan karena; (1) panduan prosedur mutu yang diujicobakan telah mampu 

memberikan acuan langkah-langkah perencanaan sehingga tim pelaksana mudah  

mengikutinya, dan (2) panduan prosedur mutu dilengkapi dengan berbagai format-

format dokumen kerja sehingga memudahkan tim pelaksana dalam merancang 

kegiatan. Masih adanya 13% tim pelaksana yang belum mampu merencanakan 

program disebabkan oleh adanya Staf Tata Usaha yang kurang menguasai substansi. 
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Tingkat Kemampuan Tim Pelaksana dalam Melaksanakan 
Program Kursus Berbasis Life Skill Dengan Menerapkan 

Prosedur Mutu

19,40%

35,10%

45,50%

Kurang Cukup Baik

Tingkat kemampuan tim pelaksana kursus dalam melaksanakan program 

kursus cenderung mampu melaksanakan dengan baik (Mean 46,2714) dengan tingkat 

prosentase yang menunjukkan kurang mampu melaksanakan program yaitu sebanyak 

19,40%, sedangkan 35,10% lainnya mengindikasikan cukup mampu, dan 45,40% 

mampu melaksanakan program dengan baik.  

 

Gambar 5.4. Grafik Tingkat Kemampuan Tim Pelaksana dalam Melaksana-kan 

Program Kursus Keterampilan Berbasis Life Skill Dengan 

Menerapkan Prosedur Mutu  

Grafik di atas yang menunjukkan kemampuan pelaksanaan tim pelaksana 

yang baik (45,50%) disebabkan karena: (1) adanya panduan prosedur mutu dan 

langkah-langkah pelaksanaannya beserta kelengkapan format-format dokumen 

kerjanya, (2)  Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar sudah banyak yang 

mengikuti berbagai pelatihan tentang pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah 

sehingga mampu melaksanakan kegiatan dengan baik, (3) Pamong Belajar dan Staf 

Tata Usaha serta Kepala Sanggar Kegiatan Belajar sudah banyak  memiliki 
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pengalaman dalam melaksanakan program kursus, dan (3) adanya dukungan dari 

mitra kerja (users, sumber belajar, ascomsell, dan warga belajar) dalam melaksanakan 

tugas, dan (4) adanya pola koordinasi dan orientasi yang mampu membangun 

komitmen dan kesepakatan yang disusun bersama tentang peran, tanggung jawab dan 

konstribusi masing-masing. Sedangkan 19,4% kurang mampu melaksanakan 

disebabkan karena hambatan lapangan diantaranya: (1) hambatan koordinasi 

lapangan dan (2) hambatan merumuskan teknis penilaian. 

 Kemampuan yang sama ditunjukkan dalam melaksanakan pengendalian 

pelaksanaan kursus keterampilan berbasis life skill. Dalam hal pengendalian tim 

pelaksana   menunjukkan kemampuannya rata-rata cukup baik (36,70%) dan baik 

(39,90%) dan (Mean 45,4286). Mereka yang kurang menunjukkan kemampuan-nya 

dalam melaksanakan kegiatan pengendalian yaitu sebanyak 23,4%, sedangkan 

mereka yang menunjukkan kinerja cukup cukup mampu yaitu sebanyak 36,7%, dan 

yang menunjukkan kinerja mampu yaitu sebanyak 39,9%, seperti ditunjukkan pada 

grafik dibawah ini: 
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 Tingkat Kemampuan Tim Pelaksana dalam Pengendalian 
Program Kursus Berbasis Life Skill Dengan Menerapkan 

Prosedur Mutu

23,40%

36,70%

39,90%

Kurang Cukup Baik

Gambar 5.5. Grafik Tingkat Kemampuan Tim Pelaksana dalam Pengendali-an 
Program Kursus Berbasis Life skill Dengan Menerapkan Prosedur 
Mutu 

  

Kemampuan tim pelaksana dalam mengendalikan program dengan baik 

hanya mencapai 39,9% disebabkan karena; (1) tim pelaksana selama ini jarang dan 

hampir tidak pernah melakukan pendampingan lulusan ditempat kerja, (2) tidak 

pernah melakukan evaluasi pengelolaan kursus sehingga apa yang dilaksanakan 

dianggap sudah berhasil, dan (3) tidak adanya tim kendali mutu di Sanggar Kegiatan 

Belajar sehingga program-program yang dilaksanakan, hampir semuanya kurang 

dalam pengendalian untuk dilakukan perbaikan, sehingga  kinerja yang ditampilkan 

sebesar 39,9% sudah merupakan prestasi yang cukup menggembirakan. 

Hasil analisis Chi Kwadrat tentang kemampuan tim pelaksana dalam 

memahami life skill dan prosedur mutu ternyata berkorelasi secara signifikan dengan 

kemampuan mereka dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan 
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program (χ2 = 99,043). Kemampuan mereka dalam memahami life skill dan prosedur 

mutu tidak menunjukkan korelasi secara signifikan dengan kemampuan 

merencanakan program (Z = 1,000), sedangkan dalam hubungannya dengan 

kemampuan melaksanakan program menunjukkan korelasi yang signifikan (Z = 

5,831), dan dalam hubungannya dengan pengendalikan program juga menunjukkan 

korelasi yang signifikan (Z = 5,514). Mengenai hubungan kemampuan menyusun 

perencanaan dengan melaksanakan program menunjukkan korelasi yang signifikan (Z 

= 2,918), dan kemampuan merencanakan program dengan kemampuan 

mengendalikan program menunjukkan korelasi yang signifikan (Z = 2,207). Dengan 

demikian tim pelaksana dalam menyusun perencanaan program berkorelasi dengan 

kinerja mereka dalam melaksanakan dan mengendalikan progam. Sementara itu 

mengenai pemahaman tim pelaksana dan kinerja mereka dalam menyusun 

perencanaan tidak menunjukkan korelasi yang signifikan, namun dalam 

melaksanakan dan mengendalikan program menunjukkan korelasi yang signifikan. 

Oleh karena itu model pengelolaan program kursus berbasis life skill dengan 

menerapkan prosedur mutu mudah dilaksanakan oleh Pamong Belajar sebagai tim 

pelaksana program kursus berbasis life skill di Sanggar Kegiatah Belajar.  

Tidak adanya korelasi yang signifikan antara pemahaman tim pelaksana 

dengan kinerja mereka dalam menyusun perencanaan program disebabkan oleh 

beberapa faktor, diantaranya: (1) tim pelaksana dalam menyelenggarakan kursus 

cenderung menggunakan pengalaman yang diperoleh selama mengelola kursus 

sehingga jarang sekali melakukan perencanaan program yang terarah dan sesuai 



391 
 

 

dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja; (2) ada kecenderungan bahwa 

Pamong Belajar di Sanggar Kegiatan Belajar kurang memiliki budaya belajar 

mandiri, mereka belajar apabila mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, dan (3) 

kecenderungan memaknai semua kebijakan dari pusat sesuai apa adanya artinya 

kurang berani mengembangkan kebijakan tersebut menjadi program inovatif yang 

bermutu.  

 Berdasarkan analisa tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur 

mutu yang dilaksanakan di Sanggar Kegiatan Belajar ini mampu meningkatkan 

kemampuan tim pelaksana dan memberikan arah kerja bagi tim pelaksana program 

kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar. Di samping itu 

juga dengan menerapkan prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis 

life skill di Sanggar Kegiatan Belajar maka kemampuan pelaksana kursus di Sanggar 

Kegiatan Belajar akan profesional dan proses pengelolaannya akan bermutu. 

 

d. Kepuasan Pengguna Lulusan 

Kecakapan yang ditampilkan oleh lulusan di tempat kerja merupakan 

indikator yang dijadikan sebagai dasar untuk menentukan tingkat kepuasan pengguna 

lulusan. Dengan kata lain, tingkat kepuasan pengguna lulusan dipengaruhi oleh 

kinerja lulusan program kursus berbasis life skill dalam melaksanakan tugasnya. 

Kepuasan pengguna lulusan hanya dapat diketahui apabila manajemen dapat 

mempertemukan antara keinginan pengguna lulusan dengan kinerja lulusan di tempat 

kerja. Program pengukuran inilah sebagai umpan balik bagi manajemen untuk 
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Tingkat Kinerja Lulusan di Tempat Kerja

7,40%

23,225%

33,150%

36,225%

Kurang Memuaskan Cukup Memuaskan Memuaskan Sangat Memuaskan

melakukan perbaikan. Sementara itu kinerja lulusan dapat diamati dari kecakapan 

yang dimiliki oleh karyawan, sedangkan kecakapan seseorang sangat dipengaruhi 

oleh keterampilan yang dikuasai (Sarbiran, 2002:12.). Sehubungan dengan itu, hasil 

penelitian ini menemukan bahwa lulusan yang dihasilkan oleh program kursus yang 

dikelola berdasarkan life skill mampu memberikan kepuasan bagi pengguna lulusan. 

Kinerja yang ditampilkan oleh lulusan di tempat kerja mencakup kecakapan 

personal, sosial, akademik, dan vokasional. Secara umum, kinerja yang ditampilkan 

oleh lulusan di tempat kerja dinilai memuaskan oleh pengguna lulusan (Mean  

22,4188). Walaupun demikian, ada sebagian kecil lulusan 7,4% yang memiliki 

kinerja kurang memuaskan, sedangkan 23,225% lainnya memiliki kinerja cukup 

memuaskan, 33,15% memuaskan, dan 36,225% sangat memuaskan, seperti 

ditunjukkan oleh grafik di bawah ini: 

Gambar 5.6. Grafik Tingkat Kinerja Lulusan di Tempat Kerja 
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Tingkat Aspek Kecakapan Personal Lulusan di Tempat Kerja 
Menurut Pengguna Lulusan

5,80%

29,80%

31,70%

32,70%

Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas

Secara umum lulusan kursus keterampilan berbasis life skill yang 

menggunakan prosedur mutu memiliki kinerja yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan 

33,15% memuaskan dan 36,225% sangat memuaskan pengguna lulusan. Tingkat 

kepuasan  ini didukung oleh hasil analisis masing-masing aspek life skill seperti 

tersebut di bawah ini: 

a. Dalam aspek kecakapan personal, pengguna lulusan memberikan penilaian 

dengan derajat kepuasan cukup tinggi (Mean 27,90), dengan variasi 5,80% kurang 

puas, 29,80% cukup puas, 31,70% puas, dan 32,70% sangat puas, seperti 

digambarkan pada  grafik berikut ini: 

Gambar 5.7. Grafik Tingkat Aspek Kecakapan Personal Lulusan di Tempat 
Kerja Menurut Pengguna Lulusan 

 

Aspek personal lulusan kursus keterampilan handphone di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Semarang berdasar evaluasi pengguna lulusan dapat 

dikatakan memuaskan karena hasil evaluasi menunjukkan 31,70% puas dan 
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Tingkat Aspek Kecakapan Sosial Lulusan Di Tempat Kerja 
Menurut Pengguna Lulusan

4,20%
13,30%

33,30%

49,20%

Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas

32,70% sangat memuaskan. Prestasi yang membuat pengguna lulusan puas 

bahkan sangat puas adalah: (1) lulusan kursus yang bekerja di berbagai counter 

handphone berpenampilan bersahaya, bersemangat untuk maju dalam 

melaksanakan pekerjaan dan sabar dalam melayani pelanggan, dan (2) sopan dan 

disiplin dalam bekerja. Kondisi yang sangat mendukung kepuasan para pengguna 

lulusan adalah hampir 30% atau ada 16 orang yang bekerja sudah dipercaya 

melayani pelanggan tanpa harus ditunggui oleh pemilik counter, hal ini 

menunjukkan bahwa perilaku lulusan dinilai baik dan dapat dipercaya. Disamping 

itu masih ada 5,80% menyatakan tidak puas berdasarkan hasil konfirmasi dengan 

pengguna lulusan ternyata masih ada kelemahan yakni kurang tekun beribadah 

dan kurang jujur dalam bekerja misalnya tidak masuk kerja dengan alasan yang 

dibuat-buat. 

b. Dalam aspek kecakapan sosial seperti digambarkan pada grafik 4.33, pengguna 

lulusan menilai tingkat kepuasan tinggi (Mean 17,50), dengan variasi 4,20% 

kurang puas, 13,30% cukup puas, 33,30% puas, dan 49,20% sangat puas. 

Gambar 5.8. Tingkat Aspek Kecakapan Sosial Lulusan di Tempat Kerja 
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 Tingkat Aspek Kecakapan Akademik Lulusan di Tempat 
Kerja Menurut Pengguna Lulusan

7,70%

19,80%

33,30%

39,20%

Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas

Menurut Pengguna Lulusan 
 

Kecakapan sosial lulusan dalam melaksanakan pekerjaan menunjukkan prestasi 

yang luar biasa dan dapat membuat kepuasan pengguna lulusan 33,30% puas dan 

49,20 sangat puas sekali. Hasil evaluasi pengguna lulusan menunjukkan bahwa 

mereka rata-rata pandai berkomunikasi, semua masuk sebagai organisasi teknisi 

handphone yang dibina Ascomcell dan mampu bekerjasama dengan pemilik 

counter dan karyawan lain. Hal yang kurang memuaskan bagi pemilik counter 

adalah para lulusan masih mengalami hambatan dalam memahami kondisi 

pelanggan, sehingga berakibat sulit untuk melayani pelanggan sesuai dengan 

gayanya.  

c.  Dalam aspek kecakapan akademik, pengguna lulusan menunjukkan kepuasan 

cukup tinggi (Mean 15,20), dengan variasi 7,7% kurang puas, 19,80% cukup 

puas, 33,30% puas, dan 39,2% sangat puas, seperti digambarkan pada grafik di 

bawah ini: 
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Tingkat Aspek Kecakapan Vokasional Lulusan di Tempat 
Kerja Menurut Pengguna Lulusan

11,90%

30,00%

34,30%

23,80%

Kurang Puas Cukup Puas Puas Sangat Puas

Gambar 5.9. Grafik Tingkat Aspek Kecakapan Akademik Lulusan di 
Tempat Kerja Menurut Pengguna Lulusan 

 
Kepuasan pengguna lulusan terhadap kecakapan akademik menunjukkan 33,30% 

puas dan 39,2% sangat puas, beberapa hal yang mendukung tercapainya tingkat 

kepuasan ini adalah; (1) kemampuan menganalisis sebab akibat dalam kerusakan 

handphone dan (2) kemampuan memutuskan sendiri waktu dan beaya service 

handphone. Kemampuan ini sangat penting bagi pelanggan dan pemilik counter 

karena tingkat kerusakan yang mengetahui adalah teknisi dan berapa serta kapan 

selesai juga teknisi. Oleh karena itu kemampuan ini mendukung prestasi kerja. 

Sedangkan aspek yang masih belum memuaskan adalah kemampuan 

memecahkan masalah apabila ada komplain pelanggan dan kemampuan berfikir 

kritis mengantisipasi kegagalan dalam menangani kerusakan   

d. Dalam hal aspek kecakapan vokasional, seperti digambarkan pada gambar 4.34, 

pengguna lulusan menunjukkan kepuasan cukup tinggi (Mean 29,07),  dengan 

variasi 11,90% kurang puas, 30% cukup puas, 34,3% puas, dan 23,8% sangat 

puas.  
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Gambar 5.10. Tingkat Aspek Kecakapan Vokasional Lulusan di Tempat 
Kerja Menurut Pengguna Lulusan 

 
Penampilan kerja dalam memperbaiki kerusakan handphone menunjukan derajad 

kepuasan bagi pengguna lulusan 34,30% puas dan 23,80% sangat puas. Derajad 

kepuasan ini banyak didukung oleh kemampuan warga belajar dalam: (1) 

mengenal bahan dan alat kerja  dan kemampuan menggunakan peralatan secara 

efisien, (2) kemampuan mencari akses spare part dari jaringan kerja kemampuan 

melakukan modifikasi handphone sesuai selera pelanggan, dan (3) kemampuan 

menditeksi tingkat kerusakan. Kemudian sebanyak 11,9% lulusan  yang membuat 

pengguna lulusan masih kurang puas karena masih ada kelemahan dalam, 

memperbaiki kerusakan handphone, penaksiran beaya perbaikan dan memberikan 

saran bagi pelanggan. Dengan masih adanya kelemahan dalam memperbaiki 

handphone, pihak mitra kerja ”Ascomsell” membuat organisasi alumnus yang 

dibimbing dan ditingkatkan kemampuannya secara terus menerus sesuai 

perkembangan teknologi handphone yang terus berkembang. 

Derajat kepuasan pengguna lulusan terhadap kinerja lulusan di tempat kerja 

yang ditampilkan melalui kecakapan personal, sosial, akademik, dan vokasional 

menunjukkan korelasi yang signifikan. Tingkat kepuasan pengguna lulusan terhadap 

kecakapan personal yang ditampilkan oleh lulusan di tempat kerja menunjukkan 

korelasi dengan tingkat kepuasan pada kecakapan sosial       (rx1x2 = 0,918), dengan 

kecakapan akademik (rx1x3 = 0,968), dan dengan kecakapan vokasional (rx1x4  = 

0,714). Korelasi yang sama juga ditunjukkan pada tingkat kepuasan pengguna lulusan 
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atas kinerja lulusan yang ditampilkan dalam kecakapan sosial dengan kecakapan 

akademik (rx2x3 = 0,927), dan dengan kecakapan vokasional (rx2x4 = 0,572). Demikian 

pula tingkat kepuasan pelanggan atas kinerja lulusan yang ditampilkan dalam 

kecakapan akademik dengan kecakapan vokasional (rx3x4 = 0,721). Dengan demikian 

tingkat kepuasan pengguna lulusan atas kinerja lulusan di bidang kecakapan personal 

berkorelasi dengan kinerja mereka di bidang kecakapan sosial, akademik, dan sosial. 

Demikian pula tingkat kepuasan pengguna lulusan atas kinerja lulusan di bidang 

kecakapan sosial berkorelasi dengan kinerja lulusan di bidang kecakapan akademik, 

dan sosial. Tingkat kepuasan pengguna lulusan atas kinerja lulusan di bidang 

akademik berkorelasi dengan kinerja di bidang kecakapan vokasional. 

 

4. Kesimpulan efektifitas model 

Sesuai dengan hasil pembahasan penerapan prosedur mutu pengelolaan kursus 

keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar dapat dikatakan efektif 

dengan alasan: 

1. Ditinjau dari variabel kemampuan tim pelaksana ternyata panduan prosedur mutu 

pengelolaan mampu meningkatkan pemahaman tim pelaksana program kursus di 

Sanggar Kegiatan Belajar, meningkatkan kemampuan merencanakan, 

memudahkan tim pelaksana untuk melaksanakan dan mengendalikan program. 

Hal ini didukung dari hasil analisis deskriftif kualitatif rata-rata mencapai tingkat  

kemampuan pemahaman, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang 

mencapai lebih dari 75%.  
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2. Ditinjau dari kemampuan life skill warga belajar dengan penerapan prosedur mutu 

ini juga mampu meningkatkan kemampuan personal, sosial, academik dan 

vocational warga belajar. Secara umum rata-rata peningkatan kemampuan warga 

belajar dilihat dari mean pre-test dan post-test personal skill mencapai 5,0250, 

sosial skill 8,7500, akademik skill 11,0250, pemahaman teknis 8,47 dan 

vocational skill 18,90. Hal ini menunjukkan bahwa panduan prosedur mutu 

mampu meningkatkan kemampuan warga belajar. 

3. Ditinjau dari kepuasan pelanggan dalam menggunakan lulusan menunjukkan 

derajad kepuasan yang tinggi. Rata-rata tingkat kinerja lulusan yang menjadikan 

dasar kepuasan pengguna lulusan adalah 33,15 % memuaskan dan 36,225% 

sangat memuaskan. Dengan demikian dengan menggunakan prosedur mutu ini 

mampu menjamin kepuasan pengguna lulusan. 

 

D. Kekuatan dan Kelemahan Model 

Dari beberapa pengamatan lapangan, masukan berbagai  pihak yang terlibat 

(Warga Belajar, Pamong Belajar, Tata Usaha, Kepala SKB, Users dan Mitra kerja) 

dan hasil analisis statistik, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penggunaan 

prosedur mutu banyak keunggulannya dibanding kelemahan. Beberapa keunggulan 

dan kelemahannya adalah sebagai berikut: 

1. Kekuatan Model 

a. Model pengelolaan kursus berbasis life skill dengan menerapkan prosedur 

mutu ini dapat meningkatkan mutu pengelolaan kursus keterampilan di SKB. 
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Beberapa indikator atas peningkatan mutu tersebut yaitu: (a) adanya langkah-

langkah kegiatan yang jelas, sehingga memudahkan penyelenggara dalam 

mengelola kursus; (b) adanya kemitraan dengan pengguna lulusan dapat 

menjamin penyerapan lulusan di dunia usaha atau industri; (c) pelibatan 

lembaga mitra dalam pengelolaan kursus menjamin mutu proses perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran dalam kursus, dan (d) perbaikan mutu 

berkelanjutan dalam pengelolaan kursus memudahkan penyelenggara dalam 

memperbaiki mutu pengelolaan kursus periode berikutnya. 

b. Model prosedur pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill menjamin 

transparansi, kerjasama dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan 

kursus. Indikator yang menjadi penanda hal tersebut yaitu proses 

pembentukan tim pelaksana kursus dilakukan melalui diskusi yang dihadiri 

oleh Kepala SKB, Pamong Belajar dan Staf Tata Usaha, sehingga penetapan 

tim pelaksana kursus merupakan hasil dari kesepakatan bersama. Di samping 

itu keterlibatan secara aktif pihak mitra kerja dan calon users dari dunia usaha 

dan industri merupakan suatu bentuk kerjasama dan tanggung jawab bersama 

atas penyelenggaraan kursus. Demikian pula keterlibatan warga belajar dalam 

menetapkan lama (durasi) kursus, jadual pembelajaran, dan masukan untuk 

memperbaiki program dapat meningkatkan kualitas pengelolaan program. 

Pendeknya,  model pengelolaan kursus seperti ini mampu menimbulkan rasa 

kepemilikan (sense of ownership) antara SKB, mitra kerja, pengguna lulusan, 

dan warga belajar terhadap program kursus, yang pada gilirannya dapat 
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mengembangkan potensi warga belajar secara komprehensif dan terdapat 

penjaminan bagi lulusan untuk memperoleh lapangan kerja. 

c. Model Prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill 

dengan menerapkan prosedur mutu manajemen memberikan kemudahan bagi 

tim pelaksana dalam mengelola kursus, karena mereka memiliki pedoman 

yang sistematis, dan setiap tahap pekerjaan memiliki unsur-unsur tujuan yang 

hendak dicapai, cara melaksanakan pekerjaan, penanggung jawab masing-

masing pekerjaan,  rincian kerja, diagram alir untuk mencapai tujuan, dan 

format-format kelengkapan kerja. Untuk menggunakan model ini 

penyelenggara dapat memodifikasi setiap rincian sesuai dengan kondisi 

masing-masing daerah, dengan cukup mencantumkan kode revisi. Dengan 

demikian lembaga yang akan menyelenggarakan kursus akan mudah 

mengelola kursus keterampilan berbasis life skill. 

d. Model prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar memudahkan proses deteksi dini atas kekuatan dan 

kelemahan program yang sedang berlangsung. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara mengkaji dokumen yang harus ada pada setiap langkah kegiatan.  

e. Model prosedur mutu pengelolaan kursus berbasis life skill ini sudah diuji 

secara kualitatif dan kuantiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 

menggunakan prosedur mutu dapat meningkatkan kemampuan tim pelaksana 

dalam merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kursus. Kemampuan 

pelaksana sebagai pengelola yang professional tersebut mampu melesatkan 
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tingkat kemampuan personal, sosial, akademik dan keterampilan warga 

belajar secara cepat. Dari hasil evaluasi kepribadian, teori, praktek dan 

magang ternyata mampu menunjukkan sebagai lulusan yang bermutu. Hal ini 

dilihat dari kepuasan para pengguna lulusan (users) yang rata-rata puas 

memperkerjakan lulusan kursus karena sikap perilaku rata-rata baik, mampu 

berfikir analitik dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan. 

f. Model prosedur mutu pengelolaan kursus berbasis life skill ini mampu 

mendorong para Pamong Belajar sebagai tenaga fungsional untuk bekerja 

cerdas, karena dengan melaksanakan prosedur mutu banyak pengalaman baru, 

mitra kerja baru dan dokumen-dokumen kerja yang banyak, sehingga dapat 

dijadikan bukti fisik angka kredit kenaikan pangkat dan golongan. 

g. Model prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill ini 

mendorong Kepala SKB sebagai manager yang professional, sehingga 

dituntut memiliki kemampuan merencanakan, mengorganisir, melaksanakan 

dan mengendalikan kursus keterampilan bersama-sama tim pelaksana dan 

mitra kerja. Dengan demikian Kepala SKB sudah memiliki pedoman kerja 

dan agenda kerja dari langkah-langkah tersebut untuk mencapai tujuan kursus 

yang sudah ditetapkan. Dengan demikian prosedur ini juga mampu menekan 

kemungkinan adanya upaya manipulasi pengelolaan karena langkah demi 

langkah disusun secara sistematik, terdokumentasi dan divalidasi oleh 

berbagai pihak yang terlibat. 
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2. Kelemahan model 

a. Prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di SKB ini 

hanya dapat dilaksanakan di SKB, karena   memiliki tenaga Pamong Belajar 

(tenaga fungsional) yang sudah pernah dilatih berkali-kali tentang identifikasi, 

penyusunan kurikulum, penyusunan bahan ajar, metode belajar, penyusunan 

alat evaluasi dan analisa serta pendampingan masyarakat. Dengan demikian 

prosedur mutu ini belum dapat diterapkan di lembaga pendidikan lain yang 

belum memiliki tenaga fungsional yang sudah berpengalaman di bidang 

kursus. Pedoman mutu pengelolaan kursus ini merupakan pedoman langkah 

kerja, jaringan kerja, pembagian tugas, dan dokumen yang harus dimiliki, 

sedangkan bagaimana melakukan pekerjaan membutuhkan orang-orang yang 

sudah berpengalaman di bidangnya. 

b. Penerapan prosedur mutu pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill 

di SKB membutuhkan tim pendamping yang berfungsi sebagai petugas 

monitoring dari aparat yang memiliki kewenangan di atas SKB, misalnya 

BPKB, BPPLSP atau Kasubdin yang berperan sebagai monitoring atau 

auditor pelaksanaan prosedur mutu. Apabila tidak adanya petugas monitoring 

atau auditor maka SKB akan merasa terbebani dengan adanya prosedur mutu 

dengan dokumen-dokumen yang harus ada, sehingga akan kembali pada pola 

kerja seperti sebelumnya yang tidak jelas arah dan sulit diukur 

keberhasilannya. 
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BAB VI 

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disajikan pada bab 

IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut; 

1. Program kursus yang diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar selama ini 

dikelola sebagai berikut: 

a. Perencanaan. Penyelenggaraan kursus di Sanggar Kegiatan Belajar: (1) 

umumnya didasarkan pada hasil pengamatan tentang penyelengaraan kursus 

di Lembaga Pendidikan Kursus dan peluang kerja di perusahaan wilayah 

setempat; (2) perencanaan program kursus tidak dilandasi oleh kegiatan 

identifikasi kebutuhan belajar yang berkaitan dengan kemampuan-

kemampuan yang harus dikuasai oleh calon tenaga kerja di perusahaan atau 

dunia usaha; (3) kurikulum yang diterapkan dalam penyelenggaraan kursus 

berasal dari Direktorat Pendidikan Masyarakat, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Luar Sekolah dan tidak ada Sanggar Kegiatan Belajar yang 

menyusun kurikulum. Di samping itu juga tidak mengembangkan kurikulum 

dalam bentuk Garis Besar Program Pembelajaran dan Rancangan Pelaksanaan 

Pembelajaran; (4) pendidik tidak melaksanakan asesment kebutuhan belajar 

calon warga belajar, dan ada kecenderungan bahwa perencanaan program 

kursus didasarkan pada pengalaman yang dimiliki oleh tim pengelola kursus, 
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dan (5) sarana penunjang pembelajaran kursus cukup bervariasi, namun 

demikian umumnya sarana yang dimiliki oleh keempat Sanggar Kegiatan 

Belajar masih bersifat konvensional karena tidak mampu mengimbangi 

kebutuhan perkembangan keterampilan menjahit yang dibutuhkan oleh 

perusahaan garment atau konveksi. 

b. Pengorganisasian. Kursus diselenggarakan: (1) oleh tim yang terdiri atas 

Pamong Belajar dan staf administrasi, dalam menjalankan tugas dan 

kewajibannya tidak diberi tugas secara formal oleh Kepala Sanggar Kegiatan 

Belajar; (2) pendidik yang menyelenggarakan pembelajaran adalah Pamong 

Belajar yang memiliki keterampilan tertentu atau warga masyarakat yang 

memiliki sertifikat kursus tertentu. Kondisi ini terjadi karena Sanggar 

Kegiatan Belajar tidak memiliki standar kompetensi pendidik yang dapat 

digunakan untuk menyeleksi calon pendidik; (3) calon warga belajar yang 

akan mengikuti kursus yang belum pernah mengikuti kursus dikelompokkan 

ke dalam program paket kursus tingkat dasar, sedangkan yang telah memiliki 

sertifikat tertentu dikelompokkan kedalam tingkat terampil atau mahir, 

tergantung pada tingkatan sertifikat yang dimiliki. 

c. Pelaksanaan. Dalam melaksanakan program kursus dilakukan beberapa 

kegiatan: (1) sosialisasi pogram kursus dilakukan dengan berbagai cara, yakni 

melalui media massa, leaflet, dan spanduk, namun belum ada yang langsung 

terjun ke masyarakat; (2) persyaratan calon warga belajar yang diterapkan 

oleh keempat Sanggar Kegiatan Belajar cukup bervariasi, dan semuanya tidak 
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melaksanakan seleksi kemampuan dalam merekrut calon warga belajar; (3) 

program pembelajaran diselenggarakan dalam bentuk paket, yaitu dasar, 

terampil, dan mahir. Ketiga program paket itu diselenggarakan dalam waktu 

3-4 bulan. Setiap minggu berlangsung proses pembelajaran selama 3 kali, dan 

setiap kali pertemuan berlangsung selama 2 jam; (4) program pembelajaran 

lebih menekankan pada kemampuan teknis menjahit, sedangkan kemampuan 

penunjang lainnya seperti kewiraswastaan, keterampilan personal dan sosial 

tidak diajarkan; (5) dalam satu program pembelajaran terdapat antara 10-20 

warga belajar. Pada awal pembelajaran mereka diberikan orientasi tentang 

program pembelajaran yang harus diikuti, dan tugas-tugas yang harus 

dikerjakan; (6) bahan belajar yang digunakan dalam proses pembelajaran 

diperoleh dari Direktorat Pendidikan Masyarakat atau membeli, dan belum 

ada bahan belajar yang merupakan hasil penyusunan sendiri, dan (7) 

pembelajaran praktik lebih ditekankan pada penguasan keterampilan 

menjahit, dan tidak ada usaha untuk melaksanakan kegiatan praktek lapangan 

di dunia usaha atau industri. 

d. Evaluasi dan Pembinaan. Evaluasi dan pembinaan dilaksanakan sebagai 

berikut: (1) penilaian hasil belajar tidak dilaksanakan secara terencana atau 

terprogram. Penilaian hasil belajar diberikan pada produk akhir yang dibuat 

oleh warga belajar, sehingga waktu pelaksanaan penilaian hasil belajar 

tergantung pada waktu penyelesaian produk yang dibuat oleh warga belajar; 

(2) penilaian untuk menentukan kelulusan warga belajar dilakukan dalam dua 
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cara, yaitu: melalui ujian lokal, dan ujian nasional. Ujian lokal 

diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar sendiri dan yang melakukan 

evaluasi adalah sumber belajar bersangkutan. Warga belajar yang lulusan 

diberikan STTPL oleh Sanggar Kegiatan Belajar. Ujian nasional 

diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Propinsi, dan yang melakukan 

evaluasi adalah penguji yang memiliki kewenangan dari Dinas Pendidikan 

Propinsi. Warga belajar yang lulus diberikan sertifikat dari Dinas Pendidikan 

Propinsi; (3) dalam menyelenggarakan ujian lokal, semua Sanggar Kegiatan 

Belajar tidak menyertakan users (pengguna lulusan). Warga belajar yang 

tidak lulus ujian lokal dan nasional diberikan pembelajaran pembinaan 

(remidial teaching), dan mereka diberikan kesempatan untuk mengikuti ujian 

lokal atau nasional kembali. 

e. Perbaikan Mutu. Upaya peningkatan mutu program pembelajaran kursus 

menjahit dilakukan melalui berbagai cara, yaitu: (1) menyediakan sarana 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna lulusan, dan (2) 

melakukan kerjasama dengan Dinas, Instansi, dan Pemerintah Daerah dalam 

memberikan layanan purna kursus. Kemudian Sanggar Kegiatan Belajar tidak 

membantu lulusan kursus menjahit memperoleh pekerjaan. 

Penyelenggaraan program kursus tersebut memiliki berbagai kelemahan, 

yaitu: (1) Sanggar Kegiatan Belajar tidak memiliki prosedur kerja sebagai acuan 

dalam melaksanakan program kursus; (2) isi pembelajaran yang disajikan lebih 

terfokus pada pendidikan keterampilan (vocational skill), sementara itu unsur-
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unsur life skill lainnya seperti kecakapan kepribadian, sosial dan akademik 

(personal, social dan academic skill), terabaikan; (3) penyelenggaraan kursus 

tidak didahului dengan asesmen kebutuhan (need assesment) pengguna lulusan 

(users) atau kebutuhan lapangan kerja; (4) sebagai akibat dari tidak dilakukannya 

asesmen kebutuhan, maka kurikulum dan bahan ajar tidak relevan dengan 

kebutuhan pasar kerja; (5)  yang pada gilirannya lulusan kursus sulit diserap oleh 

lapangan kerja; (6) Sanggar Kegiatan Belajar tidak melakukan kegiatan kendali 

mutu terhadap proses pembelajaran; (7) sarana penunjang pembelajaran tidak 

sebanding dengan jumlah warga belajar dan sebagian besar tidak sesuai dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang diterapkan di masyarakat; 

(8) evaluasi kelulusan yang dilakukan oleh sumber belajar Sanggar Kegiatan 

Belajar (ujian lokal) cenderung belum diakui oleh dunia usaha atau dunia 

industri. Kondisi tersebut menyebabkan banyak lulusan kursus tidak terserap oleh 

pasar kerja, karena kecakapan yang dikuasai oleh lulusan tidak sesuai dengan 

yang diharapkan oleh dunia usaha dan dunia industri. 

2. a.  Pengembangan model pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill 

dengan menerapkan prosedur mutu di Sanggar Kegiatan Belajar merupakan 

model untuk memecahkan masalah yang dihadapi Sanggar Kegiatan Belajar 

dalam menyelenggarakan kursus yang dinilai kurang memuaskan berbagai 

pihak. Hal ini disebabkan oleh kelemahan manajemen dan isi pembelajaran 

yang tidak sesuai kebutuhan pasar. Berkaitan dengan hal tersebut 

dikembangkan model pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di 
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Sanggar Kegiatan Belajar dengan menerapkan prosedur mutu, ternyata 

mampu meningkatkan mutu pengelolaan kursus dan sekaligus merupakan 

jawaban perbaikan pengelolaan kursus yang diselenggarakan Sanggar 

Kegiatan Belajar selama ini. Penyelenggaraan kursus berbasis life skill 

mencakup empat tahapan prosedur mutu, yaitu: (1) perencanaan; (2) 

pengorganisasian; (3) pelaksanaan; (4) perbaikan mutu pengelolaan. Tahap 

perencanaan meliputi kegiatan: (1) pembentukan tim pelaksana; (2) 

identifikasi kebutuhan belajar; dan (3) penyusunan kurikulum dan bahan 

ajar. Tahap pengorganisasian meliputi kegiatan: (1) rekrutmen warga belajar 

dan sumber belajar; (2) pengadaan fasilitas pembelajaran, dan (3) koordinasi 

dan orientasi. Tahap pelaksanaan meliputi kegiatan: (1) kegiatan 

pembelajaran; (2) evaluasi hasil belajar, dan (3) penempatan lulusan. 

Pengendalian mutu meliputi kegiatan: (1) pendampingan lulusan,  dan (2) 

perbaikan mutu pengelolaan. 

b. Pengalaman dan masukan dari kepala Sanggar Kegiatan Belajar, Pamong 

Belajar, Staf Tata Usaha menunjukkan  kesan yang positif dan mem-berikan 

konstribusi yang bermanfaat bagi kemajuan program Pendidikan Luar 

Sekolah, yaitu: (a) Kepala Sanggar Kegiatan Belajar merasakan terbantu 

sekali dengan adanya prosedur mutu pengelolaan kursus berbasis life skill 

karena mempermudah dalam perencanaan, peng-organisasian, pelaksanaan 

dan pengendalian sehingga menjamin mutu penyelenggaraan yang akhirnya 

menjamin mutu lulusan dan menjadi tenaga handal dan berprestasi dalam 
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bekerja, selain itu Kepala Sanggar Kegiatan Belajar merasa memiliki teman 

kerja yang sangat membantu yakni para users, dan mitra lainnya, (b) 

Pamong Belajar merasa memiliki tantangan, target dan panduan dalam 

bekerja, sehingga memudahkan arah dan pencapaian target serta tujuan yang 

akan dicapai. Selain itu Pamong Belajar lebih cepat memperoleh angka 

kredit karena semua dokumen kerja yang dikumpulkan merupakan angka 

kredit sebagai syarat untuk naik pangkat dan golongan, (c) warga belajar 

merasa memperoleh kemantapan diri untuk mengikuti kursus, pelayanan 

yang memuaskan dan kepastian untuk memperoleh pekerjaan, sehingga mau 

memberikan konstribusi beaya sesuai kesepakatan, (d) users (pengguna 

lulusan) memberikan kesan bahwa pola pengelolaan yang diterapkan sangat 

transparan, dilaksanakan secara sistematis dan menempatkan users sebagai 

penentu kelulusan berdasarkan standar kelulusan, hal ini memberikan 

jaminan bahwa lulusan akan mampu bekerja sesuai kebutuhan users, dan (e) 

mitra kerja pengelolaan dalam hal ini ”ascomsell” memberikan tanggapan 

bahwa selama melaksanakan diklat semacam ini baru sekarang memperoleh 

pengalaman baru yang sangat bagus karena setiap langkah kegiatan 

dilakukan pengkajian dan terdokumentasi dengan tertib. Dari berbagai 

pengalaman dan kesan berbagai pihak tersebut menunjukkan bahwa model 

prosedur mutu dalam pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill 

dirasa besar manfaatnya bagi pihak yang terlibat sehingga layak untuk terus 
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dilaksanakan pada Sanggar Kegiatan Belajar lain dan terus disempurnakan 

sesuai kondisi daerah masing-masing.  

 

3. Model Pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar dengan penerapan prosedur mutu ini sangat efektif, yang didasarkan atas: 

a.  Hasil analisis data dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa program 

kursus yang dikelola dengan menggunakan model prosedur mutu 

pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill ternyata memiliki dampak 

positif terhadap kemampuan warga belajar dalam menguasai kompetensi 

lulusan. Perhitungan perbedaan rerata terhadap penguasaan kompetensi 

lulusan pada warga belajar sebelum dan setelah mengikuti program kursus 

yang dikelola dengan menerapkan prosedur mutu menunjukkan perbedaan 

yang signifikan (t = 10,806)  Variasi skor perbedaan rerata tersebut juga 

terdapat pada masing-masing kompetensi, yakni: (a) penguasaan kecakapan 

personal menunjukkan perbedaan yang signifikan (t= 6,590); (b) penguasaan 

kecakapan sosial menunjukkan perbedaan yang signifikan (t = 8,763); (c) 

penguasaan kecakapan akademik menunjukkan perbedaan yang signifikan        

(t = 9,166), dan (d) penguasaan kecakapan vokasional menunjukkan 

perbedaan yang signifikan (t= 26,366). 

b.  Kemampuan tim pelaksana kursus dalam memahami, merencanakan, 

melaksanakan, dan mengendalikan program kursus ternyata berkorelasi 

secara signifikan (χ2 = 99,043). Kemampuan mereka dalam memahami life 
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skill dan prosedur mutu tidak menunjukkan korelasi secara signifikan dengan 

kemampuan merencanakan program (Z = 1,000), sedangkan dalam 

hubungannya dengan kemampuan melaksanakan program menunjukkan 

korelasi yang signifikan  (Z = 5,831), dan dalam hubungannya dengan 

pengendalikan program juga menunjukkan korelasi yang signifikan              

(Z = 5,514). Mengenai hubungan kemampuan menyusun perencanaan 

dengan melaksanakan program menunjukkan korelasi yang signifikan (Z = 

2,027), dan kemampuan merencanakan program dengan kemampuan 

mengendalikan program menunjukkan korelasi yang signifikan (Z = 2,918). 

Dengan demikian tim pelaksana dalam menyusun perencanaan program 

berkorelasi dengan kinerja mereka dalam melaksanakan dan mengendalikan 

progam. Kemampuan  tim pelaksana program kursus di Sanggar Kegiatan 

Belajar dalam pemahaman, merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan program memberi arti bahwa prosedur mutu yang 

diujicobakan  oleh Sanggar Kegiatan Belajar layak  untuk dilaksanakan 

karena mudah untuk dipahami, diikuti dan memudahkan dalam pengelolaan. 

Hal ini didukung oleh uji t yang menunjukkan bahwa program kursus yang 

dikelola dengan menggunakan model prosedur mutu pengelolaan kursus 

keterampilan berbasis life skill ternyata memiliki dampak positif terhadap 

kemampuan warga belajar dalam menguasai kompetensi lulusan.   
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c. Para lulusan kursus keterampilan berbasis life skill yang menggunakan 

prosedur mutu  yang sudah bekerja di unit usaha memberikan kepuasan user 

(pengguna lulusan). Hal ini dapat dilihat dari hasil analisis korelasional 

bahwa tingkat kepuasan pengguna lulusan atas kinerja lulusan yang 

ditampilkan dalam kecakapan personal, sosial, akademik, dan vokasional 

menunjukkan hubungan yang kuat. Hasil analisis chi kwadrat menunjukkan 

bahwa derajat kepuasan pelanggan terhadap kinerja lulusan di tempat kerja 

yang ditampilkan melalui kecakapan personal, sosial, akademik, dan 

vokasional menunjukkan korelasi yang signifikan. Demikian pula korelasi 

antar variabel yang menjadi unsur-unsur life skill. Tingkat kepuasan 

pengguna lulusan terhadap kecakapan personal yang ditampilkan oleh 

lulusan di tempat kerja menunjukkan korelasi dengan tingkat kepuasan pada 

kecakapan sosial (rx1x2 = 0,918), dengan kecakapan akademik (rx1x3 = 

0,968), dan dengan kecakapan vokasional    (rx1x4  = 0,714). Korelasi yang 

sama juga ditunjukkan pada tingkat kepuasan pengguna lulusan atas kinerja 

lulusan yang ditampilkan dalam kecakapan sosial dengan kecakapan 

akademik (rx2x3 = 0,927), dan dengan kecakapan vokasional (rx2x4 = 0,572). 

Demikian pula tingkat kepuasan pelanggan atas kinerja lulusan yang 

ditampilkan dalam kecakapan akademik dengan kecakapan vokasional (rx3x4 

= 0,721). Dengan demikian penggunaan prosedur mutu dalam pengelolaan 

kursus keterampilan berbasis life skill dapat memberikan kepuasan pengguna 

lulusan kursus. 
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Berdasarkan perhitungan perbedaan rerata terhadap penguasaan kompetensi 

lulusan pada warga belajar sebelum dan setelah mengikuti program kursus yang 

dikelola dengan menerapkan prosedur mutu menunjukkan perbedaan yang 

signifikan khususnya pada penguasaan kecakapan vokasional menunjukkan 

perbedaan yang signifikan (t= 26,366) dibanding dengan kecakapan personal, 

sosial dan academik. Namun perhitungan kepuasan pengguna lulusan justru 

kecakapan sosial yang ditampilkan oleh lulusan di tempat kerja menunjukkan 

korelasi dengan tingkat kepuasan sangat tinggi   (rx1x2 = 0,918) dibanding dengan 

kecakapan personal, academik dan vocational. Kondisi ini disebabkan oleh 

beberapa alasan; (1) bahwa meningkatkan kecakapan vocational lebih mudah 

dibanding kecakapan personal, sosial dan academik mengingat peserta kursus 

sudah termasuk dewasa yang sudah memiliki konsep diri, pengalaman, orientasi 

hidup, sikap dan perilaku (2) selama tiga bulan bekerja  ternyata mereka dinilai 

memiliki kerjasama yang baik, komunikasi dengan pelanggan yang ramah, 

berpakaian sederhana tetapi rapi, dan toleransi, tetapi kemampuan memperbaiki 

kerusakan handphone belum sepenuhnya mahir karena banyaknya tipe 

handphone dan variasi kerusakan yang membutuhkan tambahan keterampilan 

tertentu. Kondisi ini terjadi karena terbatasnya waktu pelatihan (kursus) sehingga 

belum seluruhnya teknologi handphone dapat dikuasai secara sempurna. Upaya 

untuk memperbaiki hal ini dibentuk organisasi teknisi handphone yang dibina 

SKB dengan mitra yang setiap bulan memberikan latihan tambahan dan dibentuk 
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jaringan komunikasi langsung untuk mem berikan bimbingan teknis perbaikan 

handphone. 

 
B. Implikasi  

Penelitian ini telah menemukan  pola pengelolaan kursus keterampilan 

berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar yang berupa prosedur mutu 

pengelolaan kursus keterampilan berbasis life skill. Hasil penelitian ini sangat relevan 

dan berpengaruh bagi Sanggar Kegiatan Belajar dalam upaya meningkatkan mutu 

layanan program PLS khususnya program kursus keterampilan. Secara teknis, temuan 

penelitian ini mempunyai 3 implikasi, yaitu; (1) sebagai bahan masukan dan acuan 

upaya penyempurnaan penyelenggaraan kursus keterampilan berbasis life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar, (2) sebagai bahan acuan pembinaan bagi Sanggar Kegiatan 

Belajar yang sedang atau akan menyelenggarakan program kursus keterampilan 

berbasis life skill, sehingga Ditjen PLS dapat melakukan pembinaan, dan melakukan 

evaluasi mutu penyelenggaraan melalui temuan penelitian ini, (3) sebagai upaya 

strategis untuk meningkatkan peran Sanggar Kegiatan Belajar dalam 

menyelenggarakan program pendidikan luar sekolah di era otonomi daerah.    

Secara akademik, temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan 

masukan lembaga pendidikan tinggi sebagai bahan studi Pendidikan Luar Sekolah 

(PLS) atau di manajemen tentang manajemen mutu. Pentingnya penguasaan bagi 

mahasiswa tentang manajemen mutu pendidikan berkaitan dengan upaya pemerintah 

untuk meningkatkan mutu pendidikan, relevansi, daya saing dan pencitraan publik. 
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Dengan penguasaan tentang manajemen mutu pada mahasiswa di LPTK maka 

lulusannya akan memiliki kemampuan dan wawasan yang luas tentang mutu sehingga 

diharapkan mampu memberikan konstribusi bagi terwujudnya upaya pemerintah 

meciptakan pendidikan yang bermutu. 

 

C. Saran 

Berdasarkan analisis, pembahasan, kesimpulan dan implikasi hasil 

penelitian sebagaimana disajikan sebelumnya, ada beberapa saran yang perlu 

disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait dengan temuan manajemen mutu 

penyelenggaraan program kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Sanggar Kegiatan Belajar hendaknya menggunakan prosedur mutu hasil penelitian 

ini karena banyak manfaat yang dapat diperoleh, diantaranya; (a) dengan 

menerapkan manajemen mutu penyelenggarakan program kursus berbasis life skill 

maka input, proses, output dan outcomes akan bermutu dan akhirnya mampu 

mewujudkan kepuasan pera stakeholder Sanggar Kegiatan Belajar, (b) jaringan 

kerja Sanggar Kegiatan Belajar semakin banyak, kuat dan mantap karena adanya 

saling membutuhkan  dan saling mengisi serta berkesinambungan. (c) Pamong 

Belajar sebagai tenaga teknis edukatif  (tenaga fungsional) Sanggar Kegiatan 

Belajar akan kaya akan pengalaman dan mampu mengumpulkan angka kredit 

sebanyak-banyak sebagai syarat kenaikan pangkat dan golongan, dan (d) 

dukungan fasilitas dan anggaran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 
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terus meningkat karena dapat dipercaya menyelenggarakan program yang bermutu 

dan bermanfaat bagi masyarakat luas. 

2. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar hendaknya terus melakukan langkah-langkah 

strategis yang dapat mendukung terlaksananya pengelolaan kursus keterampilan 

berbasis life skill di Sanggar Kegiatan Belajar ini agar kemampuan manajerial dan 

jiwa kepemimpinan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar meningkat kualitasnya. Hal-

hal yang perlu dilakukan oleh kepala Sanggar Kegiatan Belajar dalam mendukung 

pengelolaan kursus agar bermutu diantaranya; (a) memberikan arahan, bimbingan 

dan motivasi bagi para Pamong Belajar dan Staf Tata Usaha untuk bekerja secara 

cerdas dan bersungguh-sungguh, (b) memberikan dukungan fasilitas dan anggaran 

yang memadai, (c) meningkatkan kapasitas jaringan kemitraan dengan berbagai 

pihak untuk mendukung pelaksanaan kursus, dan (d)  melakukan monitoring, 

evaluasi dan supervisi secara berkala dan kontinu agar setiap permasalahan dan 

penyimpangan yang terjadi dapat segera dipecahkan   

3. Bagi Tim Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Sanggar Kegiatan Belajar 

hendaknya melaksanakan program kursus secara sistematis sesuai dengan prosedur 

mutu yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh peneliti. Langkah-langkah 

penting yang perlu dilakukan adalah: (a) melakukan proses perencanaan dengan 

cara melakukan identifikasi kebutuhan belajar dibeberapa unit-unit usaha atau 

industri dan menyusun kurikulum dan bahan ajar berbasis life skill yang 

didasarkan atas kebutuhan pasar, (b) melakukan pengorganisasian secara seksama 

dengan cara menentukan kriteria calon sumber, calon warga belajar dan 
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melakukan perekrutan, melakukan persiapan fasilitas kegiatan pembelajaran, (c) 

melaksanakan pembelajaran secara teoritis, praktek dan magang, melakukan 

evaluasi yang dilakukan pihak user dan menyalurkan lulusan ke tempat kerja, dan 

(d) melakukan pendampingan bagi lulusan ditempat kerja agar memuaskan semua 

pihak serta melakukan perbaikan mutu pelaksanaan kursus agar kursus yang 

diselenggarakan terus meningkat kualitasnya. Langkah-langkah tersebut disusun 

secara sistematis dan setiap langkah didukung dengan berbagai instrumen 

sehingga mudah melakukan diteksi dan pengukuran. 

4. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota hendaknya 

memberikan apresiasi yang memadai dan proporsional bagi Sanggar Kegiatan 

Belajar karena dengan meningkatnya kualitas pelaksanaan program kursus bagi 

masyarakat maka sangat bermanfaat sekali bagi pemerintah daerah dalam upaya 

meningkatkan keterampilan masyarakat, menekan angka pengangguran, 

meningkatkan kualitas hidup dan akhirnya menekan meningkatnya masalah sosial 

di masyarakat. Bentuk apresiasi tersebut diantaranya; (a) dukungan kebijakan yang 

memihak kepada Sanggar Kegiatan Belajar dalam menyelenggarakan program 

PLS khususnya program kursus, (b) meningkatkan dukungan pendanaan untuk 

menyelenggarakan program-program sejenis dan (c) meningkatkan perhatian 

terhadap pembinaan karir bagi Pamong Belajar Sanggar Kegiatan Belajar dan 

Kepala Sanggar Kegiatan Belajar. 

4. Jajaran Ditjen Pendidikan Luar Sekolah, termasuk Direktur Pembinaan Kursus dan 

Kelembagaan PLS dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan 
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Pemuda hendaknya; (a) melakukan sosialisasi hasil-hasil inovasi yang bermanfaat 

bagi peningkatan mutu PLS melalui berbagai media yang ada misalnya; diskusi, 

seminar, jurnal, buletin, dan website; (b) menyelenggarakan roundtable untuk 

membahas dan menyempurnakan hasil-hasil pengembangan PLS; (c) menjadikan 

bahan atau rujukan utama dalam penyusunan kebijakan, pedoman atau bahan 

pembinaan pengelolaan kursus berbasis life skill; (d) mengangkat hasil inovasi 

pengelolaan kursus berbasis life skill ini menjadi materi diklat manajemen kursus 

bagi para pengelola program PLS, dan (e) mensyaratkan setiap lembaga 

penyelenggara kursus keterampilan berbasis life skill yang akan mengusulkan dana 

bantuan Ditjen PLS untuk menerapkan pengelolaan kursus keterampilan berbasis 

life skill. 

5. Bagi unit-unit usaha dan industri hendaknya memberikan perhatian yang sungguh-

sungguh penyelenggaraan kursus keterampilan berbasis life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar ini karena sangat bermanfaat bagi upaya untuk memperoleh 

tenaga kerja yang berkepribadian, kemampuan sosial, cerdas dan terampil dalam 

bekerja, tetapi tidak mengeluarkan banyak beaya unit usaha dan industri untuk 

melatih terlebih dahulu. Berkaitan dengan hal tersebut maka setiap unit usaha dan 

industri hendaknya mendukung pelaksanaan kursus keterampilan berbasis life skill 

ini dengan cara memberikan berbagai informasi kebutuhan belajar dan kebutuhan 

tenaga kerja secara kualitas dan kuantitas, memberikan dukungan fasilitas untuk 

praktek, memberikan dukungan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, menerima 
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lulusan dan membuka diri bagi institusi PLS untuk melakukan pembinaan lulusan 

kursus. 
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HASIL ANALISIS KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN TERHADAP 
KINERJA LULUSAN 

 
A. Analisis Deskriptif 

 
Statistics 
Life Skill 
 
N Valid 160 
  Missing 0 
Mean  22.4188 
Std. Deviation  6.83081 
Minimum  9.00 
Maximum  35.00 

 
Descriptive Statistics 
 
  N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 
PERSSKIL 40 17.00 35.00 27.9000 4.62878 
SOSSKILL 40 12.00 20.00 17.5000 2.14834 
AKASKILL 40 9.00 20.00 15.2000 2.72876 
VOKSKILL 40 27.00 32.00 29.0750 1.49164 
Valid N 
(listwise) 

40     
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B. Analisis Korelasi Product Moment 
 

Correlations 
 

PERSSKIL SOSSKILL AKASKILL VOKSKILL

PERSSKIL 
  
  

Pearson 
Correlation 

1 .918 .968 .714 

Sig. (2-tailed) . .000 .000 .000 
N 40 40 40 40 

SOSSKILL 
  
  

Pearson 
Correlation 

.918 1 .927 .572 

Sig. (2-tailed) .000 . .000 .000 
N 40 40 40 40 

AKASKILL 
  
  

Pearson 
Correlation 

.968 .927 1 .721 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . .000 
N 40 40 40 40 

VOKSKILL 
  
  

Pearson 
Correlation 

.714 .572 .721 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 . 
N 40 40 40 40 

**  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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HASIL UJI RELIABILITAS INSTRUMEN 
 

 
A. Kecakapan Personal, Sosial, dan Akademik 

 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
N of Cases  =        40.0 
Item Means      Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                    2.9975     2.5750      3.4500           .8750     1.3398      .1054 
 
Item Variances  Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                     .5766      .3179       .8308            .5128     2.6129      .0178 
 
Inter-item 
Covariances     Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                     .0850     -.4141           .7359          1.1500    -1.7771      .0803 
 
Reliability Coefficients    40 items 
Alpha =   .8736           Standardized item alpha =   .8788 
 
 
B. Pengetahuan Teknis  

 
****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 
N of Cases  =        25.0 
Item Means     Mean    Minimum    Maximum     Range    Max/Min   Variance 
                     .7810      .6400         .9600               .3200     1.5000      .0074 
 
Item Variances Mean    Minimum    Maximum    Range    Max/Min   Variance 
                       .1707      .0400         .2400              .2000     6.0000      .0028 
    
Inter-item 
Covariances     Mean    Minimum    Maximum    Range    Max/Min   Variance 
                     .0121     -.0900      .1567              .2467    -1.7407      .0016 
Reliability Coefficients    40 items 
Alpha =   .7540           Standardized item alpha =   .7443 
 



432 
 

 

C. Kecakapan Vokasional 
 

****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 
 

R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
N of Cases  =        40.0 
Item Means      Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                    1.4517     1.2500        1.7000           .4500     1.3600      .0199 
 
Item Variances  Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                     .5666      .3942         .8821            .4878     2.2374      .0231 
 
Inter-item 
Covariances     Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 
                     .0698     -.1558         .3282              .4840    -2.1070      .0072 
 
Reliability Coefficients    15 items 
Alpha =   .6781           Standardized item alpha =   .6851 
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HASIL ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN TIM PELAKSANA 
DALAM MENGELOLA KURSUS BERBASIS LIFE SKILL 

 
 
 
A. Pemahaman tentang Life Skill dan Prosedur Mutu 
 
 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid Cukup Sukar 1 14.3 14.3 14.3 
  Mudah 2 28.6 28.6 42.9 
  Sangat 

Mudah 
4 57.1 57.1 100.0 

  Total 7 100.0 100.0  
 
B. Kamampuan Merencanakan Program 
 
 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid Cukup Sukar 1 14.3 14.3 14.3 
  Mudah 2 28.6 28.6 42.9 
  Sangat 

Mudah 
3 42.9 42.9 85.7 

  Sukar 1 14.3 14.3 100.0
  Total 7 100.0 100.0  
 
C. Kemampuan Melaksanakan Program 
 
 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid Cukup Sukar 1 14.3 14.3 14.3 
  Mudah 2 28.6 28.6 42.9 
  Sangat 

Mudah 
3 42.9 42.9 85.7 

  Sukar 1 14.3 14.3 100.0 
  Total 7 100.0 100.0  
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D. Kemampuan Mengendalikan Program 
 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Cukup Sukar 1 14.3 14.3 14.3 
  Mudah 2 28.6 28.6 42.9 
  Sangat 

Mudah 
3 42.9 42.9 85.7 

  Sukar 1 14.3 14.3 100.0 
  Total 7 100.0 100.0  
 
 
E. Skor Rerata Pemahaman dan Kemampuan Tim Pelaksana 
 
 
    PEMAHA PERENC PELAKS PENGENDA
N Valid 7 7 7 7 
  Missing 0 0 0 0 
Mean   22.7143 48.4286 46.5714 45.4286 
Std. 
Deviation 

  2.81154 6.70465 7.16140 7.11471 

Minimum   18.00 37.00 36.00 35.00 
Maximum   25.00 55.00 54.00 53.00 
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F. Korelasi antara Pemahaman dan Kemampuan Merencanakan, 
Melaksanakan, dan Mengendalikan Program 

 
 

N Mean Rank Sum of Ranks 
PERENC - 
PEMAHA 

Negative Ranks 0 .00 .00 

  Positive Ranks 7 4.00 28.00 
  Ties 0  
  Total 7   
PELAKS - 
PEMAHA 

Negative Ranks 0 .00 .00 

  Positive Ranks 7 4.00 28.00 
  Ties 0   
  Total 7   
PENGENDA - 
PEMAHA 

Negative Ranks 0 .00 .00 

  Positive Ranks 7 4.00 28.00 
  Ties 0   
  Total 7   
PELAKS - 
PERENC 

Negative Ranks 4 2.88 11.50 

  Positive Ranks 1 3.50 3.50 
  Ties 2   
  Total 7   
PENGENDA - 
PERENC 

Negative Ranks 6 3.83 23.00 

  Positive Ranks 1 5.00 5.00 
  Ties 0   
  Total 7   
a  PERENC < PEMAHA 
b  PERENC > PEMAHA 
c  PEMAHA = PERENC 
d  PELAKS < PEMAHA 
e  PELAKS > PEMAHA 
f  PEMAHA = PELAKS 
g  PENGENDA < PEMAHA 
h  PENGENDA > PEMAHA 
i  PEMAHA = PENGENDA 
j  PELAKS < PERENC 
k  PELAKS > PERENC 
l  PERENC = PELAKS 
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m  PENGENDA < PERENC 
n  PENGENDA > PERENC 
o  PERENC = PENGENDA 
 
 
Test Statistics 
  PERENC - 

PEMAHA 
PELAKS - 
PEMAHA 

PENGENDA 
- PEMAHA

PELAKS - 
PERENC 

PENGENDA 
- PERENC 

Z 1,000 5,831 5,514 2,918 2,207 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

.317 .000 .000 .000 .000 

a  Based on negative ranks. 
b  Based on positive ranks. 
c  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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Lampiran: 5 
 

HASIL ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN TIM PELAKSANA 
DALAM MENGELOLA KURSUS BERBASIS LIFE SKILL 

 
G. Pemahaman tentang Life Skill dan Prosedur Mutu 
 
 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid Cukup Sukar 1 14.3 14.3 14.3 
  Mudah 2 28.6 28.6 42.9 
  Sangat 

Mudah 
4 57.1 57.1 100.0 

  Total 7 100.0 100.0  
 
H. Kamampuan Merencanakan Program 
 
 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid Cukup Sukar 1 14.3 14.3 14.3 
  Mudah 2 28.6 28.6 42.9 
  Sangat 

Mudah 
3 42.9 42.9 85.7 

  Sukar 1 14.3 14.3 100.0
  Total 7 100.0 100.0  
 
I. Kemampuan Melaksanakan Program 
 
 
    Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 
Valid Cukup Sukar 1 14.3 14.3 14.3 
  Mudah 2 28.6 28.6 42.9 
  Sangat 

Mudah 
3 42.9 42.9 85.7 

  Sukar 1 14.3 14.3 100.0 
  Total 7 100.0 100.0  
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J. Kemampuan Mengendalikan Program 
 
 

Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 

Valid Cukup Sukar 1 14.3 14.3 14.3 
  Mudah 2 28.6 28.6 42.9 
  Sangat 

Mudah 
3 42.9 42.9 85.7 

  Sukar 1 14.3 14.3 100.0 
  Total 7 100.0 100.0  
 
 
K. Skor Rerata Pemahaman dan Kemampuan Tim Pelaksana 
 
 
    PEMAHA PERENC PELAKS PENGENDA
N Valid 7 7 7 7 
  Missing 0 0 0 0 
Mean   22.7143 48.4286 46.5714 45.4286 
Std. 
Deviation 

  2.81154 6.70465 7.16140 7.11471 

Minimum   18.00 37.00 36.00 35.00 
Maximum   25.00 55.00 54.00 53.00 
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L. Korelasi antara Pemahaman dan Kemampuan Merencanakan, 
Melaksanakan, dan Mengendalikan Program 

 
 

N Mean Rank Sum of Ranks 
PERENC - 
PEMAHA 

Negative Ranks 0 .00 .00 

  Positive Ranks 7 4.00 28.00 
  Ties 0  
  Total 7   
PELAKS - 
PEMAHA 

Negative Ranks 0 .00 .00 

  Positive Ranks 7 4.00 28.00 
  Ties 0   
  Total 7   
PENGENDA - 
PEMAHA 

Negative Ranks 0 .00 .00 

  Positive Ranks 7 4.00 28.00 
  Ties 0   
  Total 7   
PELAKS - 
PERENC 

Negative Ranks 4 2.88 11.50 

  Positive Ranks 1 3.50 3.50 
  Ties 2   
  Total 7   
PENGENDA - 
PERENC 

Negative Ranks 6 3.83 23.00 

  Positive Ranks 1 5.00 5.00 
  Ties 0   
  Total 7   
a  PERENC < PEMAHA 
b  PERENC > PEMAHA 
c  PEMAHA = PERENC 
d  PELAKS < PEMAHA 
e  PELAKS > PEMAHA 
f  PEMAHA = PELAKS 
g  PENGENDA < PEMAHA 
h  PENGENDA > PEMAHA 
i  PEMAHA = PENGENDA 
j  PELAKS < PERENC 
k  PELAKS > PERENC 
l  PERENC = PELAKS 
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m  PENGENDA < PERENC 
n  PENGENDA > PERENC 
o  PERENC = PENGENDA 
 
 
Test Statistics 
  PERENC - 

PEMAHA 
PELAKS - 
PEMAHA 

PENGENDA 
- PEMAHA

PELAKS - 
PERENC 

PENGENDA 
- PERENC 

Z 1,000 5,831 5,514 2,918 2,207 
Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

.317 .000 .000 .000 .000 

a  Based on negative ranks. 
b  Based on positive ranks. 
c  Wilcoxon Signed Ranks Test 
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HASIL ANALISIS DATA VALIDITAS INSTRUMEN PENGUMPULAN 
DATA PENGELOLAAN KURSUS BERBASIS LIFE SKILL 

 
A. Kecakapan Personal 
 
Correlation Matrix 

 BT01BT02BT03BT04BT05BT06BT07BT08BT10BT12BT13BT14BT26BT27BT34BT38
CorrelationBT01 1.000 .790 .644 .644 .735 .585 .758 .444 .732 .613 .551 .535 .525 .551 .729 .671

BT02 .7901.000 .574 .754 .836 .506 .817 .555 .635 .673 .614 .586 .579 .614 .664 .643
BT03 .644 .5741.000 .697 .686 .593 .626 .598 .750 .754 .688 .724 .664 .688 .827 .721
BT04 .644 .754 .6971.000 .779 .457 .805 .598 .666 .664 .604 .677 .574 .604 .654 .635
BT05 .735 .836 .686 .7791.000 .620 .978 .680 .753 .788 .637 .699 .691 .727 .779 .753
BT06 .585 .506 .593 .457 .6201.000 .562 .676 .608 .695 .632 .659 .647 .719 .729 .709
BT07 .758 .817 .626 .805 .978 .5621.000 .617 .777 .724 .580 .639 .632 .666 .716 .693
BT08 .444 .555 .598 .598 .680 .676 .6171.000 .565 .705 .500 .719 .655 .824 .646 .722
BT10 .732 .635 .750 .666 .753 .608 .777 .5651.000 .635 .573 .649 .547 .573 .708 .607
BT12 .613 .673 .754 .664 .788 .695 .724 .705 .6351.000 .744 .831 .813 .788 .889 .822
BT13 .551 .614 .688 .604 .637 .632 .580 .500 .573 .7441.000 .672 .614 .637 .688 .670
BT14 .535 .586 .724 .677 .699 .659 .639 .719 .649 .831 .6721.000 .733 .717 .771 .748
BT26 .525 .579 .664 .574 .691 .647 .632 .655 .547 .813 .614 .7331.000 .788 .754 .733
BT27 .551 .614 .688 .604 .727 .719 .666 .824 .573 .788 .637 .717 .7881.000 .771 .753
BT34 .729 .664 .827 .654 .779 .729 .716 .646 .708 .889 .688 .771 .754 .7711.000 .850
BT38 .671 .643 .721 .635 .753 .709 .693 .722 .607 .822 .670 .748 .733 .753 .8501.000

Sig. (1-
tailed) 

BT01 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

BT02 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT03 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT04 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT05 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT06 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT07 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT08 .002 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000
BT10 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT12 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT13 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT14 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT26 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT27 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT34 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT38 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

a  Determinant = 1.543E-10 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy. 

  .822 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 741.779 
  df 120 
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  Sig. .000 
B. Kecakapan Akademik 
 
Correlation Matrix 

 BT15 BT16 BT21 BT22 BT23 BT24 BT25 BT28 BT29 BT30 BT31 BT32 BT33
Correlation BT15 1.000 .680 .691 .641 .833 .821 .712 .693 .683 .753 .730 .803 .784

BT16 .680 1.000 .677 .634 .750 .705 .848 .783 .670 .782 .667 .709 .662
BT21 .691 .677 1.000 .513 .763 .648 .712 .663 .623 .856 .597 .661 .679
BT22 .641 .634 .513 1.000 .583 .427 .536 .648 .587 .620 .501 .536 .632
BT23 .833 .750 .763 .583 1.000 .724 .788 .670 .699 .797 .670 .741 .758
BT24 .821 .705 .648 .427 .724 1.000 .738 .756 .584 .743 .833 .909 .737
BT25 .712 .848 .712 .536 .788 .738 1.000 .681 .767 .748 .764 .747 .804
BT28 .693 .783 .663 .648 .670 .756 .681 1.000 .566 .800 .777 .694 .676
BT29 .683 .670 .623 .587 .699 .584 .767 .566 1.000 .623 .625 .656 .673
BT30 .753 .782 .856 .620 .797 .743 .748 .800 .623 1.000 .718 .729 .745
BT31 .730 .667 .597 .501 .670 .833 .764 .777 .625 .718 1.000 .822 .683
BT32 .803 .709 .661 .536 .741 .909 .747 .694 .656 .729 .822 1.000 .748
BT33 .784 .662 .679 .632 .758 .737 .804 .676 .673 .745 .683 .748 1.000

Sig. (1-
tailed) 

BT15 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

BT16 .000  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT21 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT22 .000 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .001 .000 .000
BT23 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT24 .000 .000 .000 .003 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT25 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT28 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT29 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT30 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT31 .000 .000 .000 .001 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT32 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000
BT33 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000

a  Determinant = 6.319E-08 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy. 

  .725 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 641.779 
  df 120 
  Sig. .000 
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C. Kecakapan Sosial 
 
Correlation Matrix 

 BT09 BT11 BT17 BT18 BT19 BT20 BT35 BT36 BT37 BT39 BT40
Correlation BT09 1.000 .877 .291 .541 .398 .542 .578 .541 .637 .291 .291

BT11 .877 1.000 .309 .576 .424 .577 .615 .576 .678 .309 .309
BT17 .291 .309 1.000 .617 .822 .561 .716 .617 .595 1.000 1.000
BT18 .541 .576 .617 1.000 .501 .800 .878 1.000 .741 .617 .617
BT19 .398 .424 .822 .501 1.000 .487 .530 .501 .518 .822 .822
BT20 .542 .577 .561 .800 .487 1.000 .862 .800 .760 .561 .561
BT35 .578 .615 .716 .878 .530 .862 1.000 .878 .856 .716 .716
BT36 .541 .576 .617 1.000 .501 .800 .878 1.000 .741 .617 .617
BT37 .637 .678 .595 .741 .518 .760 .856 .741 1.000 .595 .595
BT39 .291 .309 1.000 .617 .822 .561 .716 .617 .595 1.000 1.000
BT40 .291 .309 1.000 .617 .822 .561 .716 .617 .595 1.000 1.000

a  Determinant = 5.429E-11 
 
KMO and Bartlett's Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Measure 
of Sampling Adequacy. 

  .874 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 560.857 
  df 78 
  Sig. .000 
 
 

DATA KEPUASAN PENGGUNA LULUSAN                                       KURSUS 
BERBASIS LIFE SKILL 

 
 
NO KECAKAPAN 

PERSONAL 
KECAKAPAN 

SOSIAL 
KECAKAPAN 
AKADEMIK 

KECAKAPAN 
VOKASIONAL 

1 17 12 9 28 
2 20 13 11 28 
3 21 13 11 28 
4 22 13 11 28 
5 22 15 11 27 
6 22 15 12 27 
7 22 15 13 28 
8 23 15 13 29 
9 23 16 13 29 

10 25 16 13 30 
11 25 16 14 27 
12 25 18 14 28 
13 25 18 14 28 
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14 27 18 15 28 
15 28 18 15 28 
16 28 18 15 28 
17 30 18 15 28 
18 31 18 16 30 
19 31 18 16 29 
20 31 19 17 31 
21 31 19 17 31 
22 32 19 17 31 
23 32 19 18 31 
24 32 20 18 29 
25 33 20 19 29 
26 34 20 20 29 
27 35 20 20 32 
28 35 20 20 32 
29 35 20 20 32 
30 25 18 14 28 
31 25 18 14 28 
32 27 18 15 28 
33 28 18 15 28 
34 28 18 15 28 
35 30 18 15 28 
36 31 18 16 30 

NO KECAKAPAN 
PERSONAL 

KECAKAPAN 
SOSIAL 

KECAKAPAN 
AKADEMIK 

KECAKAPAN 
VOKASIONAL 

37 31 18 16 29 
38 31 19 17 31 
39 31 19 17 31 
40 32 19 17 31 

 
 
 
 

DATA HASIL PRE TEST DAN POST TEST WARGA BELAJAR  
KURSUS BERBASIS LIFE SKILL 

           
NO POSPER PREPER POSSOS PRESOS POSAKD PREAKD POSVOK PREVOK POSTAHU PRETAHU 

1 62 50 42 40 49 26 39 22 18 8 
2 58 56 42 33 48 40 39 24 20 8 
3 61 60 43 29 49 47 43 29 20 8 
4 60 59 40 27 50 27 43 28 22 12 
5 61 61 41 28 48 29 41 19 22 11 
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6 59 47 42 23 47 26 41 21 22 10 
7 56 54 43 33 46 39 39 20 18 8 
8 51 48 39 32 49 34 41 20 22 10 
9 54 53 40 38 47 31 42 16 20 13 

10 53 51 36 40 46 32 41 19 18 10 
11 53 51 37 33 43 29 41 21 22 13 
12 58 54 40 32 47 33 41 22 19 12 
13 59 48 30 22 47 40 39 17 19 12 
14 58 53 40 35 46 40 42 19 19 8 
15 62 62 42 35 49 26 43 21 23 12 
16 61 48 43 22 47 45 41 19 21 11 
17 56 47 40 22 50 27 42 20 18 6 
18 56 54 41 33 50 39 43 20 16 14 
19 56 55 41 31 49 30 38 27 19 10 
20 56 52 37 31 45 29 41 19 18 13 
21 60 55 42 36 46 38 44 25 18 13 
22 55 53 42 36 47 44 42 31 16 11 
23 54 52 42 32 47 39 40 20 20 15 
24 40 38 38 31 47 32 41 23 18 9 
25 46 44 38 32 48 39 44 28 16 11 
26 56 48 35 22 47 29 43 17 20 14 
27 53 48 35 33 46 42 39 30 18 10 
28 54 42 33 33 49 39 43 32 16 11 
29 52 52 39 33 47 31 42 22 17 10 
30 55 48 42 22 44 26 41 16 19 14 
31 58 54 39 33 50 26 38 15 18 11 
32 61 59 41 33 49 39 39 16 18 10 
33 56 55 39 33 48 43 37 18 19 11 
34 60 48 43 22 48 45 40 20 20 10 
35 58 49 41 25 47 47 37 17 22 9 
36 61 48 42 23 50 50 37 17 24 13 
37 61 60 44 33 49 46 41 31 20 9 
38 58 56 43 33 48 46 40 30 20 11 
39 61 56 43 44 49 48 39 21 24 16 
40 62 42 42 44 48 47 40 19 22 15 
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Lampiran: 1 
 
DATA HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA PENGUASAAN 

LIFE SKILL WARGA BELAJAR KURSUS KETERAMPILAN BERBASIS LIFE SKILL 
 
 
No bt1 bt2 bt3 bt4 bt5 bt6 bt7 bt8 bt9 bt10 bt11 bt112 b413 bt14 bt15 bt16 bt17 bt18 bt19 b20

1 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 2 2 3 4 3 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 4 2
3 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 2 3 2
4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 2 2 3 3
5 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 2 3 3 3
6 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
7 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
8 3 4 3 4 4 3 4 4 2 3 2 4 2 4 4 2 3 3 3 4
9 2 4 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 4 4 3 2 4 4 3 4

10 3 4 2 4 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3
11 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 3 3
12 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3
13 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 2 2 2 2
14 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3
15 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 2 2 3 4 3 3
16 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 2
17 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
18 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3
19 4 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3
20 4 4 4 4 4 4 4 2 3 4 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3
21 2 2 2 2 2 3 2 3 4 2 4 2 2 2 3 3 2 4 2 4
22 2 2 2 2 2 3 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 2 4 2 4
23 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3



447 
 

 

24 4 3 4 3 4 4 4 4 2 4 2 4 2 4 2 3 3 3 3 3
25 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 3

No bt1 bt2 bt3 bt4 bt5 bt6 bt7 bt8 bt9 bt10 bt11 bt112 b413 bt14 bt15 bt16 bt17 bt18 bt19 b20
26 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
27 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
28 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3
29 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3
30 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2
31 2 3 4 2 3 4 2 4 3 2 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3
32 4 4 4 4 4 3 4 3 3 2 3 4 4 4 1 1 3 3 3 3
33 4 4 3 2 4 4 4 3 3 4 3 4 4 4 1 1 3 3 3 3
34 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 2 2 2 2
35 3 3 4 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2
36 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 4 4 2 2 2 2
37 2 2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3
38 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 3 3
39 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4
40 3 4 2 3 4 2 4 3 4 3 4 2 2 2 4 4 4 4 4 4
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Lanjutan 
 
bt21 bt22 bt23 bt24 bt25 bt26 bt27 bt28 bt29 bt30 bt31 bt32 bt33 bt34 bt35 bt36 bt37 bt38 bt39 bt40

2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3 3
4 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 2 3 4 3 3
2 2 3 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 4 2 2 3 4 2 2
2 2 4 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 2 3 2 4 2 2
2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 2
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
2 2 2 4 2 4 4 3 2 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
2 2 2 3 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 3 4 4 4
2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4
2 3 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3
2 4 2 2 2 4 4 3 3 2 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2

bt21 bt22 bt23 bt24 bt25 bt26 bt27 bt28 bt29 bt30 bt31 bt32 bt33 bt34 bt35 bt36 bt37 bt38 bt39 bt40
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3
2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 4 3 3
4 4 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 3 2 2 2 3 2 2
2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
4 2 2 2 2 4 3 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 4 3 3
4 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 2 2 4 3 2 3 4 3 3
3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 2 4 4 2 2 2
4 4 4 4 4 2 2 3 4 3 3 3 4 2 2 4 4 2 2 2
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
2 2 2 2 2 4 4 3 3 2 3 2 2 4 3 3 3 4 3 3
3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3
2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2
3 3 3 3 4 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
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3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 3
2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3
2 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2
2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3
1 1 1 2 2 4 4 1 2 1 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3
1 1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 1 4 3 3 3 4 3 3
4 4 4 4 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 2 3 2 2
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2
4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 2 2 2 3 2 2
2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3
2 2 2 2 2 4 4 2 2 2 2 2 2 4 3 3 3 4 3 3
4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4
4 4 4 4 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4
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HASIL UJI PERBEDAAN MEAN PRE TEST DAN POST TEST HASIL BELAJAR WARGA BELAJAR 
KURSUS BERBASIS LIFE SKILL 

 
 
 

A. Analisis Deskriptif 
 

Life Skill 
PreTest Post Test 

Minimum Maximum Mean Minimum Maximum Mean 

Personal 38 62 51,75 40 62 56,78 

Sosial 22 44 31,30 30 44 40,05 

Akademik 26 50 36,62 43 50 47,65 

Pengetahuan 
Teknis 6 16 11,05 16 24 19,52 

Vocasional 15 32 21,78 37 44 40,68 

 
B. Kecakapan Personal 

 
 Pair 1 

     POSPERSO - PREPERSO 
Paired Differences Mean  5.0250 
  Std. Deviation  4.82242 
  Std. Error Mean  .76249 



451 
 

 

  95% Confidence 
Interval of the 
Difference 

Lower 3.4827 

    Upper 6.5673 
t    6.590 
df    39 
Sig. (2-tailed)    .000 

 
C. Kecakapan Sosial 
 

Pair 1 
      POSSOSIAL - PRESOSIAL 
Paired Differences Mean  8.7500 
  Std. Deviation  6.31543 
  Std. Error Mean  .99856 
  95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower 6.7302 

    Upper 10.7698 
t    8.763 
df    39 
Sig. (2-tailed)    .000 

 
D. Kecakapan Akademik 
 

 Pair 1 
 POSAKAD - PREAKAD 

Paired Differences Mean  11.0250 
  Std. Deviation  7.60731 
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  Std. Error Mean  1.20282 
  95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower 8.5921 

    Upper 13.4579 
t    9.166 
df    39 
Sig. (2-tailed)    .000 

 
E. Kecakapan Vokasional 

 
Pair 2 

     POSVOKAS - PREVOKAS 
Paired Differences Mean  18.90 
  Std. Deviation  4.534 
  Std. Error Mean  .717 
  95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower 17.45 

    Upper 20.35 
t    26.366 
df    39 
Sig. (2-tailed)   .000 
F. Pengetahuan Teknis 

 
    Pair 1 
     POSTAHU - PRETAHU 
Paired Differences Mean  8.47 
  Std. Deviation  2.650 
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  Std. Error Mean  .419 
  95% Confidence 

Interval of the 
Difference 

Lower 7.63 

    Upper 9.32 
t    20.223 
df    39 
Sig. (2-tailed)    .000 
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HASIL REKAMAN 
WAWANCARA PENELITI DENGAN PELAKSANA PROGRAM, WARGA 

BELAJAR, MITRA KERJA  
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NIRM :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

HASIL WAWANCARA PADA TAHAP STUDI PENDAHULUAN 
Pelaksanaan pada bulan Nopember 2005 s.d Januari 2006 
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A. Hasil wawancara di SKB Surakarta . 
 
1. Wawancara dengan kepala SKB Surakarta Bpk Drs Wandowo (W), sumber 

belajar menjahit , Sdr.  Sri Margiati  (S), Pengelola kursus menjahit . Sdr 
Galuh (G) 

 
a. Kapan berdiri dan bagaimana pelaksanaan kursus di SKB Surakarta ? 

“Sejak tahun 1990 SKB surakarta sudah membuka kursus menjahit, dan saya 
menjadi Kepala SKB sejak tahun 1997 sampai sekarang pelaksanaan kursus di 
sini ya seperti ini ada alatnya, pamong belajar sebagai sumber, lalu membuka 
kursus dan warga belajar dilayani sesuai kurikulum dari Ditjen PLS, 
sedangkan pedoman atau acuan yang baku tidak ada”.  (W1) 

 
b. Apa alasan mendirikan kursus dan bagaimana caranya ? 

“secara umum alasan menyelenggarakan kursus disini untuk meramaikan SKB 
dan melayani masyarakat yang butuh keterampilan, awal pertama memang 
sepi tetapi setelah disosialisasikan melalui media radio, brosur dan berbagai 
pertemuan, akhirnya banyak yang ikut kursus, sehingga dulu pernah membuka 
kursus elektro, senam dan sebagainya sekarang hanya tinggal menjahit dengan 
tatarias pengantin” (W2) 
” saya kadang bingung sendiri, kok di LPK alfabank, bu Parto, Pioneer, 
warganya selalu ramai kalau menyelenggarakan kursus, saya sudah berupaya 
semaksimal mungkin kadang hasilnya kurang memuaskan, saya mencoba 
mengerahkan daya upaya agar dapat seperti mereka” (W3) 

 
c. Siapa tenaga pengelola dan sumber belajarnya?  

” semuanya pamong belajar yang menjadi tenaga pendidik dan pengelola, 
disini memiliki 11 tenaga pamong belajar, sedangkan kualifikasinya S1, dan 
sertifikasinya rata-rata memiliki sertifikat tingkat terampil” (W4) 
 
” ada kelemahan dan kelebihan pamong belajar sebagai pengelola dan 
pendidika, kelemahannya sulit diajak kerja keras dan melayani warga di sore 
hari, kelebihannya ya beayanya murah” (W5) 
 
”Ke depan dengan dana dari PTKPNF, semua pamong belajar harus memiliki 
sertifikat keterampilan, dengan cara saya wajibkan kursus di lembaga yang 
berkualitas sampai memiliki sertifikta sumber belajar atau penguji nasional”. 
(W6) 
Bagaimana kesan pelaksana dan sumber belajar: 
” selama ini saya sebagai pengelola ya bekerja seperti ini terus menerus dan 
saya rasa tidak ada yang mengeluh, atau protes ” (G1) 
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” saya sebagai sumber belajar merasa mampu melayani warga belajar dengan 
baik, walaupun saya tidak memiliki sertifitas sebagai sumber  belajar, dan 
selama ini peserta didik saya dapat lulus dan bekerja di beberapa pabrik, ini 
menunjukkan bahwa walaupun tidak memiliki sertifikat ternyata berhasil” 
(S1) 

 
d. Bagaimana struktur organisasi kursus di sini? 

” kepala sebagai pembina dan menunjuk beberapa pamong sebagai pengelola 
program, dan rata-rata mereka merangkap program-program lain agar dapat 
angka kredit banyak”. ”pernah saya berfikir bagaimana kalau memasukkan 
unsur dari pihak luar agar kalau sore hari dapat melalayani warga masyarakat, 
tapi dana pendukungnya tidak ada, ya ke depan saya berupaya” (G2) 
 
” saya setiap tahun melakukan evaluasi, apabila saya nilai kurang berhasil ya 
saya ganti dengan yang lain” (W7) 

 
e. Kerjasama dengan pihak mana SKB Surakarta ini dalam menyelenggarakan 

kursus? 
” khusus dalam kursus menjahit kita bekerja sama dengan IPBI Surakarta yang 
diketuai ibu Suparto dan beberapa perusahaan garment, namun sekarang 
permintaan tenaga menjahit menurun” (G3) 
 
” kadang-kadang kerjasama dengan PJTKI namun syaratnya cukup rumit, 
yakni harus lulus sertifikasi kompetensi ” (W8) 

 
f. Apakah menurut bapak pengelolaan kursus sudah bagus, kalau belum apakah 

ada upaya untuk memperbaiki pengelolaan ? 
” bagaiamana ya sepertinya agak sulit menjelaskan karena sudah berjalan 
sejak lama, tetapi ya itu-itu saja, saya sudah berupaya melakukan pertemuan 
setelah akhir ujian untuk melihat nilai dan hasil ujian warga belajar, kalau 
yang lulus banyak ya saya nilai berhasil, selain itu juga diberi keterampilan 
tambahan dan ada remidial bagi yang tidak lulus” 
” saya rasa penilaian bagus dinilai dari program PLS yang tidak didanai 
pemerintah ini cukup benar, kalau tidak bagus juga ada benarnya karena masih 
kalah dibanding pihak swasta” (W9) 
 

 
g. Apakah banyak lulusan yang sudah disalurkan ke tempat kerja ? 

” ada juga yang dapat disalurkan tetapi tidak banyak, tugas kami yang 
memberikan kursus atau keterampilan sedangkan mencari pekerjaan ya 
menjadi urusan pribadi warga belajar” (G4) 
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” peserta didik saya banyak yang mandiri, dan saya pernah meninjau usaha 
mereka modelnya mereka bekerjasama dengan konveksi dan mengambil order 
untuk dikerjakan di rumah, ternyata berhasil ” (S3) 

 
h. Apa hambatan selama ini yang dirasakan oleh SKB surakarta dalam 

menyelenggarakan kursus dan apa solusi yang sudah dilakukan? 
”  hambatanya cukup banyak diantaranya perlatan terbatas, sudah ketinggalan 
jaman, ruangan terbatas, persaingan ketat, ” (G5) 
 
” kalau masalah internal SDM ya tidak memiliki sertifikat sumber belajar 
sehingga kurang memperoleh kepercayaan, selain itu banyak pengelola kursus 
di SKB ini kurang peduli dengan dokumen kerja sehingga sulit 
mengadministrasikan bukti-bukti pelaksanaan, nah ini kalau di audit dalam 
rangka sertifikasi kelembagaan pasti jelek” (W10) 
 
” alat pendukung praktek ini bagi saya penting, karena sudah ketinggalan 
jaman mesin jahitnya  dan peralatan lainnya terbatas sehingga proses 
pembelajaran dan praktek menjadi kurang bermutu, pada kesempatan ini saya 
minta bapak pimpinan mencarikan solusinya” (S4) 
 
” saya berupaya mengajukan anggaran tetapi tidak memperoleh dukungan, 
selain itu juga bagaimana agar lulusan ini memiliki sertifikasi tetapi juga 
terbentur beaya, justru yang perlu ditingkatkan sekarang adalah proses kerja 
yang sistimastis dan kompetensi pendidik harus ditingkatkan” (W11) 

 
2. Hasil wawancara khusus dengan pengelola kursus menjahit 
 

a. Apakah saudara menjadi pengelola memiliki SK dan sudah berpengalaman 
sebelumnya ?  
” Surat tugas pimpinan saja untuk melaksanakan kursus sendirian, 
pengalaman sebelumnya tidak punya, ya berdasarkan feeling saja” 
 

b. Apakah saudara melakukan kajian atau identifikasi kebutuhan ? 
” Nggak ada kajian hanya sesekali mengamati tempat lain atau studi banding 
saja, kalau identifikasi ya pernah, dulu sebelum membuka kursus hanya sekali 
saja”. 
 
 
 

c. Apakah warga belajar membayar, kalau yang komponen apa saja yang perlu 
dibeayai ? 
” ya mereka membayar untuk beaya bayar sumber belajar, alat praktek, beaya 
ujian dan administrasi, beayanya berkisar antara Rp 150.000 untuk tk dasar, 
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Rp 250.000 untuk terampil dan Rp 400.000 untuk mahir, dan beaya itu bisa 
diangsur selama 3 kali”. 
 

d. Sampai saat ini sudah berapa banyak warga belajar yang saudara layani ? 
” sudah banyak, tapi maaf datanya sudah banyak yang hilang karena terlalu 
lama, yang jelas setiap kelas 15 orang dan dilaksanakan selama 4bulan, 
mereka masuk 2 kali seminggu” 
 

e. Ada berapa warga belajar yang sudah memiliki surat keterangan lulus, bekerja 
atau berusaha ? 
” yang diberi surat keterangan lulus sudah banyak ya maaf data kami terbatas 
jadi tidak dapat menyebutkan (mereka tidak memiliki dokumen kerja), yang 
bekerja dan berusaha tidak dilakukan pendataan, sangat sulit”. 
 

f. Administrasi apa saja yang saudara kerjakan ? (peneliti melihat buku-buku 
administrasi) 
” buku administrasi ya seadanya (sambil menunjuk catatan dua buku) yakni 
buku keuangan dan absensi saja, yang lain dikerjakan oleh sumber belajar” 

 
3. Rekaman wawancara dengan sumber belajar kursus menjahit di SKB 

Surakarta 
 

a. Kurikulum yang digunakan dari mana dan bagaimana bahan belajarnya dan 
peralatan yang dimiliki ? 

”kurikulum dari Ditjen PLS, saya nggak berani menambah atau mengurangi, 
sedang bahan belajar membeli dari toko, alatnya menggunakan mesin jahit 
biasa tahun 1990, kuno tapi masih bagus, mesin obras dan meubeler 
pelengkap, sebagian pinjam dan sebagian milik sendiri”. 
 

b. Apakah kurikulumnya mengacu pada life skill 
” ya kurikulum dari pusat sebagian besar praktek menjahit, membuat pola, 
menjahit pakaian, sedangkan teori hanya 10 %, materi lainnya tidak ada, hal 
ini mengacu pada ujian nasional”. 
 

c. Berapa kali warga belajar masuk kursus ?  
” setiap kelas 15 orang dan dilaksanakan selama 4 bulan, mereka masuk 2 
kali seminggu, bagi yang mau menambah waktu boleh asalkan tidak 
menganggu warga yang lain”. 
 

d. Bagaimana proses pembelajarannya ? 
” belajarnya teori dulu tentang mengukur dan membuat pola, lalu latihan 
menjalankan mesib jahit lalu praktek, bagi yang sudah 4 bulan kursus 
dilakukan ujian lokal dulu baru ikut nasional”. 
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e. Siapa yang melakukan evaluasi dan bagaimana bentuk evaluasinya ? 

 ” Ujian dilakukan oleh saya sendiri selaku nara sumber, soal saya buat sendiri 
dan bentuknya adalah mengamati hasil jahitan warga belajar, kalau halus dan 
sudah bagus ya dianggap lulus”. 

 
 
B. Hasil wawancara di SKB Kabupaten Semarang . 
 
1. Wawancara dengan kepala SKB Semarang Bpk Drs Supandi MPd: 
 

a. Kapan berdiri dan bagaimana pelaksanaan kursus di SKB   ? 
” terus terang sejak berdiri tahun 1998, langsung menyelenggarkan kursus 
menjahit, ya pokoknya membuka saja, dan ternyata banyak yang ikut, karena di 
daerah sini tidak ada lembaga kursus” 
 

b. Apa alasan mendirikan kursus dan bagaimana caranya ? 
” alasan utama karena SKB baru dan dukungan dana terbatas tapi dituntut ada 
kegiatan, sedangkan angka pengangguran tinggi, dan melakukan pendekatan di 
beberapa konveksi ternyata kebutuhan tenaga kerja sangat besar, salah satu 
program yang paling mudah adalah memnyelenggarakan kursus menjahit, 
dengan disosialisasikan di desa-desa dan pertemuan kecamatan”. 

 
c. siapa tenaga pengelola dan sumber belajarnya?  

” saya membentuk tim kerja yang terdiri dari pamong Belajar dan Staf Tata 
usaha dan sumber belajarnya sdr. Eni susilowati Pamong Belajar SKB yang 
sudah memiliki sertifikat sumber belajar”. 

d. Bagaimana struktur organisasi kursus di sini? 
” secara umum kepala SKB sebagai penanggung jawab semua program SKB 
termasuk kursus sedangkan ketua adalah pamong belajar sdr. Eni Susilowati, 
sebagai ketua pelaksana merangkap sumber belajar dibantu 1 orang pamong 
belajar dan 1 orang staf tata usaha”. 
 

e. Kerjasama dengan pihak mana SKB Kabupaten Semarang ini dalam 
menyelenggarakan kursus? 
” yang pertama PKK dan Dharma wanita Kecamatan Susukan, Damatex 
Salatiga, sari garment,  Sanibro Java, Ungaran sari garment, CV lembah hijau 
dan beberapa konveksi kelas rumahan yang membutuhkan tenaga kerja” 
 

f. Apakah menurut bapak pengelolaan kursus sudah bagus, kalau belum apakah 
ada upaya untuk memperbaiki pengelolaan ? 
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” relatif menurut penilaian saya karena tujuan akhir kursus menjahit adalah 
lulus dan dapat pekerjaan, tetapi disini juga diberikan kegiatan tambahan seperti 
membuat tempat kue dan saya selalu melakukan pembinaan secara berkala”. 
 

g. Apakah banyak lulusan yang sudah disalurkan ke tempat kerja ? 
” menurut informasi dari teman-teman yang ikut kursus sudah banyak lulusan 
disini bekerja di beberapa koveksi dan sebagian membuka usaha menjahit 
sendiri, hanya kami tidak pernah melakukan pendataan, pokoknya cukup 
banyak” 

 
2. Hasil wawancara dengan pengelola kursus menjahit Dra. Eni Susilowati. 
 

a. Apakah saudara menjadi pengelola memiliki SK dan sudah berpengalaman 
sebelumnya ?  
” saya dulu Tenaga Lapangan Dikmas dan pernah Magang di SKB Grobogan, 
dan disini diberi tugas yang sama mengelola kursus menjahit. Tentang SK 
dari kepala SKB ada sejak tahun 1999 sampai sekarang”. 
 

b. Apakah saudara melakukan kajian atau identifikasi kebutuhan ? 
” Nggak melakukan kegiatan apa-apa selain menerima peserta yang mendaftar 
dan mengelola administrasi, melakukan identifikasi untuk keperluan apa 
karena warga belajar setiap bulan pasti ada yang ikut kursus” 
 

c. Apakah warga belajar membayar, kalau yang komponen apa saja yang perlu 
dibeayai 
” ya beaya operasional seperti praktek, beli benang, kain, honor sumber 
belajar, beaya listrik, ujian dan pengelola, sehingga setiap warga belajar 
ditarik iuran pendaftaran sebesar Rp 15.000 dan uang kursus sebesar Rp 
25.000/ bulan selama 3 sampai 4 bulan. Murah mas karena lokasi SKB kami 
di desa”. 
 

d. Sampai saat ini sudah berapa banyak warga belajar kursus menjahit yang 
saudara layani 
” kira-kira 415 orang sesuai data yang kami miliki sedang yang masih kursus 
sebanyak 80 orang”. 
 

e. Ada berapa warga belajar yang sudah memiliki surat keterangan lulus, bekerja 
atau berusaha. 
” sebanyak 415 orang itu sudah diberi SKL (surat keterangan lulus) dan yang 
bekerja banyak tetapi kami tidak memiliki data”. 
 

f. Administrasi apa saja yang saudara kerjakan ? (peneliti melihat buku-buku 
administrasi) 
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” tidak banyak buku administrasi yang dikerjakan hanya buku tamu, buku 
inventaris, buku induk warga belajar, dan buku keuangan, sedangkan buku 
nilai perkembangan warga belajar dikelola tersendiri” 

 
g. Saudara merangkap sebagai nara sumber, apakah tidak mengalami kesulitas? 

” Ya repot juga tetapi bagaimana itu keputusan pimpinan, kadang ada teman 
yang lain iri dan protes, sampai sekarang saya repot administrasi”. 

 
h. Kurikulum yang digunakan dari mana dan bagaimana bahan belajarnya ? 

” dari Ditjen PLS dan bahan belajarnya membeli dari berbagai toko dan 
membuat sendiri yang sangat sederhana” 
 

i. Apakah kurikulumnya mengacu pada life skill 
” ya dinilai sendiri, karena itu kurikulum baku isinya banyak tentang 
keterampilan menjahit bidang lainnya sih nggak diajarkan, mereka sudah 
dewasa sudah memiliki jatidiri” 
 

j. Berapa kali warga belajar masuk kursus ? 
 ” rata-rata selama 4 bulan untuk 75-100 jam a 45 menit dan setiap minggu 
masuk 2 kali”. 

 
k. Bagaimana proses pembelajarannya ? 
 ” rata-rata 90 % praktek dan 10 % teori, sedikit teori langsung praktek, pola 

ini dilakukan disemua SKB karena terpaku pada kurikulum pusat”. 
 
l. Siapa yang melakukan evaluasi dan bagaimana bentuk evaluasinya ? 

” ya saya sendiri karena yang tahu disini adalah saya sebagai sumber belajar, 
test yang saya gunakan ada teori menjahit dan praktek membuat pakaian, 
mereka yang lulus diberi STTPL (surat tanda tamat pendidikan dan latihan) 
dan dapat mengikuti ujian nasional”. 
 

 
 
C.  Hasil wawancara di SKB Demak . 
 
1. Wawancara dengan kepala SKB Demak Bpk Drs Marsudi: 
 

a. Kapan berdiri dan bagaimana pelaksanaan kursus di SKB   ? 
”SKB Demak sudah melaksanakan program kursus sejak tahun 1992. 
Program kursus yang dilaksanakan yaitu menjahit dan bordir. Kemudian 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat, SKB Demak membuka kursus 
komputer. Nara sumber berasal dari Pamong Belajar SKB. Tapi selama ini 
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memang dalam pelaksanaan program kursus tersebut belum ada pedoman 
yang baku.  

 
b. Apa alasan mendirikan kursus dan bagaimana caranya ? 

” berdirinya kursus menjahit lebih pada kenyataan di lapangan bahwa 
Kabupaten Demak terkenal banyak menghasilkan penjahit terkenal. Pada awal 
dibukanya kursus ini animo masyarakat sangat baik, hal ini dibuktikan dengan 
banyaknya jumlah warga belajar yang ingin kursus menjahit. Sosialisasi 
dilakukan dengan menggunakan brosur, leaflet dan baliho-baliho yang 
dipasang di tempat-tempat strategis. 

 
c. Siapa tenaga pengelola dan sumber belajarnya?  

”semua kursus yang dilaksanakan di SKB termasuk kursus menjahit dikelola 
oleh Pamong Belajar dan Bagian Tata Usaha. Begitu juga untuk sumber 
belajar. Kebetulan Pamong Belajar di SKB Demak ada yang lulusan sarjana 
pendidikan tata busana, jadi beliau yang  menjadi nara sumbernya yaitu Dra. 
Ruth Inawati. Beliau juga sudah mempunyai sertifikasi menjahit sampai 
tingkat mahir” 
” dengan nara sumber yang diambil dari Pamong Belajar sendiri bisa menekan 
biaya menjadi lebih murah meski mereka mengajarnya hanya pada saat jam 
kerja saja” 
 

d. Bagaimana struktur organisasi kursus di sini? 
”kami melibatkan baik tenaga fungsional dan struktural dalam pelaksanaan 
program kursus disini. Dimana saya sebagai Kepala SKB sebagai penanggung 
jawab program, sementara untuk pengelola kursus menjahit adalah Dra. Ruth 
Inawati dengan dibantu oleh staf tata usaha dan Pamong Belajar yang lain” 

 
e. Kerjasama dengan pihak mana SKB Demak ini dalam menyelenggarakan 

kursus? 
”awal pertama berdirinya kursus menjahit disini kami belum terpikirkan untuk 
menjalin kerjasama dengan pihak eksternal karena masih fokus pada 
bagaimana mencari warga belajar dan melaksanakan proses pelatihan dengan 
baik. Tapi setelah beberapa waktu berjalan kami menyadari akan pentingya 
kerjasama dengan pihak terkait terutama yang membutuhkan lulusan dari 
kursus disini. Awalnya kami bekerjasama dengan beberapa tailor di sekitar 
Demak, dengan hasil yang cukup menggembirakan karena banyak tenaga 
lulusan kursus disini yang direkrut, selain ada juga yang buka usaha sendiri 
dan usaha konveksi rumahan yang banyak tersebar terutama di wilayah 
Kecamatan Wedung. Kemudian kami mengadakan kerjasama dengan 
beberapa pabrik konveksi yang ada disekitar wilayah pantura antara Demak 
dan Semarang” 
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f. Apakah menurut bapak pengelolaan kursus sudah bagus, kalau belum apakah 
ada upaya untuk memperbaiki pengelolaan ? 
”kalau menurut penilaian kami sudah lumayan cukup berhasil. Hal ini dapat 
dilihat dari jumlah warga belajar yang cukup banyak, meski memang kalau 
dilihat pelaksanaannya begitu-begitu saja. Tapi cukup bersaing lah dengan 
beberapa penyelenggara kursus menjahit lain di Demak. Mungkin yang bisa 
melakukan penilaian objektif kursus kami bagus apa tidak adalah dari pihak 
independent seperti BP-PLSP.  

 
g. Apakah banyak lulusan yang sudah disalurkan ke tempat kerja ? 

”Untuk data pastinya kami belum pernah melakukan pendataan secara pasti, 
karena kami hanya tahu dari teman-teman mereka atau mungkin tetangga 
terdekat yang masih kursus di SKB Demak. Dari informasi yang kami peroleh 
cukup banyak lulusan disini yang bekerja baik membuka usaha sendiri atau 
bekerja dirumah untuk disetorkan ke pabrik konveksi dan di pabrik konveksi 
terdekat. Karena banyak juga pabrik konveksi antara jalan Demak sampai 
Semarang terutama daerah Kecamatan Sayung. 
 

h. Apa hambatan selama ini yang dirasakan oleh SKB Demak dalam 
menyelenggarakan kursus dan apa solusi yang sudah dilakukan? 
”hambatan yang kami alami lebih pada alat praktek yang digunakan terutama 
dalam pemeliharaan alat mesin jahit dan mesin obras. Karena hampir semua 
semua mesin jahit kondisinya sudah tua jadi memerlukan pemeliharaan 
khusus. Selain itu juga space ruang yang sempit apalagi setelah gedung 
berbagi dengan Unversitas Sultan Fatah. Ruang kursus menjahit jadi sempit, 
meja untuk membuat pola dengan alat jahit menjadi sempit. Dan ini 
mengganggu pembelajaran” 

 
2. Hasil wawancara dengan pengelola kursus menjahit Dra. Naning  
 

a. Apakah saudara menjadi pengelola memiliki SK dan sudah berpengalaman 
sebelumnya ?  
”ya tentu pak saya diberi SK untuk mengelola kursus ini oleh Kepala SKB, 
atas dasar penugasan itulah saya menjadi pengelola kursus menjahit meski 
dasar pendiikan saya bukan dari tatabusana tapi sedikit banyak saya tahu 
menjahit lagian juga dibantu ibu Ina yang memang sudah berpengalaman dan 
berkompeten di kursus menjahit. Aplalagi beliau punya usaha usaha tailor di 
rumah” 
 

b. Apakah saudara melakukan kajian atau identifikasi kebutuhan ? 
”identifikasi kebutuhan pernah saya lakukan, waktu pertama kali mendirikan 
kursus menjahit ini, yah.. karena memang harus melakukan identifikasi dulu, 
tapi itu waktu pertama kali saja, selanjutnya karena setiap bulannya sudah 



464 
 

 

banyak warga belajar yang datang sendiri ke SKB kami hanyak menerima 
mereka saja, mendaftar, melakukan proses belajar mengajar dan administrasi. 
Itupun waktu kami sudah cukup banyak tersita.  
 

c. Apakah warga belajar membayar, kalau ya komponen apa saja yang perlu 
dibeayai 
”ya membayar pak, dengan biaya yang cukup terjangkau. Karena kebanyakan 
dari mereka berasal dari masyarakat menengah kebawah. Untuk biaya kursus 
menjahit Rp. 200.000 untuk high speed Rp. 250.000 dan untuk kursus bordir 
Rp. 500.000 bebas biaya pendaftaran waktu belajar antara 3-4 bulan. Dan 
biaya ujiannya masing-masing Rp. 50.000. Biaya kursus tersebut digunakan 
untuk membayar sumber belajar dan biaya bahan praktek. Dan enaknya disini 
biayanya bisa dicicil sehingga lebih ringan” 
 

d. Sampai saat ini sudah berapa banyak warga belajar yang saudara layani 
” Data pastinya kami kurang tahu karena ada data yang hilang tapi kurang 
lebihnya sekitar 380 warga belajar yang sudah kami layani sejak kursus ini 
berdiri” 
 

e. Ada berapa warga belajar yang sudah memiliki surat keterangan lulus, bekerja 
atau berusaha 
”Semua lulusan kursus menjahit disini kami berikan surat keterangan lulus 
(SKL) dan banyak yang sudah bekerja tapi kami tidak mempunyai data 
pastinya” 
 

f. Administrasi apa saja yang saudara kerjakan ? (peneliti melihat buku-buku 
administrasi) 
”Buku administrasi yang saya kerjakan ya seperti biasa, misalnya buku 
keuangan, buku tamu dan daftar inventarisasi, sedangkan buku perkembangan 
warga belajar kelola oleh sumber belajar” 

 
3. Rekaman wawancara dengan sumber belajar kursus menjahit di SKB  

Demak  Dra. Ruth Inawati 
 

a. Kurikulum yang digunakan dari mana dan bagaimana bahan belajarnya ? 
” untuk kurikulum kami menggunakan kurikulum dari Ditjen PLS, sedangkan 
bahan belajar kami dapatkan dari toko yang menjual peralatan menjahit dan 
toko kain. Sampai saat ini kami mempunyai alat mesin jahit dan mesin high 
speed serta mesin obras sendiri. Meski alatnya sudah kuno tapi masih bekerja 
dengan baik” 
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b. Apakah kurikulumnya mengacu pada life skill 

”ya menurut saya kurikulum yang dikeluarkan oleh Ditjen PLS sudah 
mengacu pada life skill karena kebanyakan pembelajaran dilakukan dengan 
praktek untuk jam teori hanya sedikit saja” 
 

c. Berapa kali warga belajar masuk kursus ? 
”untuk pembelajaran setiap kelompok belajar atau setiap kelas adalah 2 kali 
dalam seminggu selama 4 bulan. Tapi kalau setelah pembelajaran alat tidak 
dipakai bisa digunakan untuk latihan” 
 

d. Bagaimana proses pembelajarannya ? 
”perbandingan proses pembelajaran antara teori dan praktek adalah 90% 
praktek dan 10% teori. Setelah mereka menyelesaikan pembelajaran selama 
waktu yang ditentukan dilakukan ujian lokal baru ujian nasional” 
 

e. Siapa yang melakukan evaluasi dan bagaimana bentuk evaluasinya ? 
”yang melakukan evaluasi ya saya sendiri sebagai sumber belajar yang 
meliputi ujian teori dan praktek. Jika mereka lulus maka mereka berhak ikut 
ujian lokal dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan baru 
mereka bisa ikut ujian nasional. 
 
 

D. Hasil wawancara di SKB Grobogan . 
 

1. Wawancara dengan kepala SKB Grobogan Bpk Drs. I Wayan S MPd: 
a. Sejak kapan SKB Grobogan berdiri dan bagaimana Pelaksanaan Kursus di SKB Grobogan ? 

 
“Secara Yuridis formal keberadaan SKB Grobogan diatur berdasarkan : 

1). SK Mendikbud RI Nomor 036/O/1989 tanggal 20 Januari 1989 tentang 

Susunan Organisasi  dan Tata Kerja Sanggar Kegiatan Belajar. 

2). Perda Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 

tantang Organisasi Dinas Pendidikan Dan kebudayaan  Kabupaten Grobogan. 

3). Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan No.16 Tahun 2004 tanggal 19 Juli 

2004 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Gorbogan. 
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SKB Grobogan telah menyelenggarakan berbagai program kursus yang 

dibutuhkan masyarakat sejak tahun 1991. Pada awalnya kursus yang 

diselenggrakan SKB saat itu mencakup   kursus menjahit, mengetik, 

akutansi dan  boga. Kursus –kursus tersebut sangat diminati oleh 

masyarakat pada saat itu. Seiring dengan perkembangan   dan tuntutan 

kebutuhan  yang terus berubah maka  SKB pun berupaya memberikan 

pelayanan kursus yang  relevan dengan tuntutan kebutuhan. Tahun 1995 

program –program kursus SKB mencakup kursus menjahit,  garment, 

computer, bahasa inggris, tata kecantikan rambut, rias pengantin, sablon dan 

otomotif. Sejak tahun 1994 SKB Grobobogan  telah memiliki Laboratorium 

Bahasa Inggris yang n sumber dananya dari APBD. 

 

b. Bagaimana Mekanisme Pengelolaan kursus di SKB Grobogan? 
Sejak tahun 1995 kami mencoba menerapkan pola pembagian kerja secara 

perorangan dalam penyelenggraan program PLS termasuk kursus. 

Sebelumnya,  kami memakai pola kerja kelompok (tim). Namun 

berdasarkan pengamatan ada beberapa kelemahan yakni kurangnya rasa 

tanggungjawab dan kerjasasama sebagai anggota tim yang solid. Oleh 

karena itu,  saya mencoba mekanisme kerja secara perorangan. 

   

Kepala SKB adalah pembina kursus di SKB grobogan, dibawah pembina 

ada pengelola/penggungjawab kursus yang terdiri dari Pamong Belajar 

sesuai dengan jenis kursus yang diselenggarakan.   Setiap pengelola kursus 

bertanggungjawab secara menyeluruh terhadap maju tidaknya  kursus yang 

dikelola secara perorangan. Pengelola bertanggungjawab secara penuh 

mulai dari perencanaan, pelaksanaan,  pengendalian, pemasaran, evaluasi 

sampai   pelaporan. Dengan demikian, keberhasilan kursus yang dikelola 

merupakan hasil karya perorangan.   Dengan pola perorangan, diharapkan 
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Pamong Belajar memiliki motivasi berprestasi yang tinggi dan kompetisi  

yang sehat untuk menghasilkan karya terbaik.  

 

c. Bagaimana perkembangan kursus di SKB dibandingkan kursus yang 
dikelola LPK? 

 

Kursus di SKB Grobogan terus terang belum  bisa dikatakan professional 

dalam pengelolaannya dan belum profit oriented sebagaimana kursus yang 

diselenggarakan LPK. Pasar kursus di SKB Gorbogan pada umumnya 

adalah masyarakat menengah kebawah dengan tingkat swadaya yang masih 

rendah.  Disamping itu, jujur saja bahwa fasilitas kursus yang dimiliki SKB 

masih terbatas jika dibandingkan dengan LPK. Namun secara bertahap 

setiap tahun kami mengalokasikan anggaran pengadaan sarana pembelajaran 

untuk kursus. Kurus di SKB Gorbogan yang paling banyak diminati adalah 

kursus menjahit. Jumlah peserta didik dari tahun ketahun semakin 

meningkat. 

 

d. Permasalahan apa yang menghambat perkembangan kursus SKB grobogan  
selain keterbatasan fasilitas? 
Selain masalah keterbatasan fasilitas, masalah lainnya adalah masalah 

ketenagaan khususnya yang menyangkut sumber belajar. Hampir semua 

pengelola kursus merangkap sebagai sumber belajar kursus sehingga tenaga 

dan pemikiran mereka lebih tersita dalam pembelajaran kursus  dan tugas 

sebgai pengelola agak tersendat. Suatu hal yang cukup dilematis adalah 

kalau kita mengambil tenaga dari luar maka masalahnya adalah keterbatasan 

anggaran untuk membayar honor sumber. Disampin itu,  terbatasnya sumber 

belajar dari internal SKB yang memiliki sertifikasi sebagai sumber 

meskipun mereka memiliki ketrampilan yang kehalian yang relevan.   
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2. Wawancara dengan Pengelola Kursus Menjahit ( Dwi Atmiati) 
 

a. Apakah  Sdr memiliki SK sebagai Pengelola Kursus menjahit  dan apa 
pengalaman sebelumnya.  
Saya bekerja sebagai pengelola atas dasar surat tugas dari pimpinan 
yang diterbitkan pada setiap tahun anggaran.  Saya menjadi pengelola 
kursus menjahit  sudah  4 tahun bertutut-turut yaitu sejak tahun 2003. 
Jadi,  pengalaman kami lebih banyak sebagai pengelola kursus menjahit 
dan sumber belajar kursus menjahit. 

 
 
b. Paket apa saja  yang di tawarkan  kepada masyarakat ? 

Paket menjahit dasar, trampil dan mahir. Paket Menjahit Dasar 
dilaksanakan dalam waktu 2 bulan dengan jumlah jam pertemuan 16x dan 
biaya sebesar  Rp 200. 000;- Paket Terampil dilaksanakan dalam waktu 2 
bl dengan jumlah pertemua 16 x dan biaya sebesar Rp 300.000,- . Paket 
Mahir dilaksanakan dalam waktu 3 bl dengan jumlah pertemuan 24 x dan 
biaya sebesar Rp 450.000,_ Biaya pendaftaran  untuk tingkat dasar dan 
trampil Rp 10.000,- dan mahir Rp 20.000,-. 

 
c. Dana pembayaran dari peserta kursus dipakai untuk biaya apa saja, bisa 

dijelaskan! 
Dana  dari peserta dipakai untuk operasional antara lain membayar 
honor sumber belajar, membeli bahan dan alat habis pakai, investasi, 
pemeliharaan alat, honor petugas, administrasi dan  sosialisasi/promosi. 

 
d. Apakah anda melakukan identifikasi kebutuhan  dalam menyelenggarakan 

kursus menjahit?  
Pada awal  penyelenggaraan kursus ya, tapi sekarang jarang kami 
lakukan karena anggaran untuk identifikasi juga terbatas. Identifikasi  
yang kami lakukan bertujuan untuk mengetahui  ketrampilan menjahit  
seperti apa yang diinginkan masyarakat. Informasi ini berguna untuk 
merancang layanan kursus menjahit yang akan kami lakukan. 

 
e. Kurikulum seperti apa yang anda terapkan dan siapa yang 

mengembangkan? 
SKB Grobogan tidak sepenuhnya menggunakan kurikulum nasional secara 
utuh, melainkan sebagai rujukan dalam mengembangkan kurikulum sendiri 
yang bersifat lokal. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki baik sebagai 
pengelola maupun sumber belajar, saya mencoba merancang sendiri 
kurikulum  yang simple, praktis dan  mudah dipahami oleh peserta baik 
materi, metode, startegi pembelajaran dan evalausinya. Tiap lembaga kursus 
memang punya karakteristik masing-masing pada aspek kurikulum dan 
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startegi pembelajarannya. Saya belum melibatkan pihak lain misalnya 
pengguna lulusan dalam mengembangkan kurikulum. 
 

f. Bagaimana  evaluasi  yang selama ini dilakukan? 
Saya selaku pengelola selalu memotivasi peserta untuk mengikuti ujian lokal 
maupun nasional. Tetapi peserta kursus  sedikit sekali yang berminat 
mengikuti ujian nasional. Jadi kami jarang sekali menyelenggarakan ujian 
nasional karena terbatasnya peserta. Ujian yang kami lakukan selama ini 
yaitu ujian lokal. Rata-rata lebih dari 70 % peserta mengikuti ujian lokal  
dengan tingkat kelulusan lebih dari 80 %. 
  

g. Berapa jumlah lulusan kursus menjahit pada tahun anggaran 2005 dan apa 
yang dilakukan pengelola  terhadap lulusannya kursus? 

Jumlah lulusan kursus menjahit dari 4 kelompok pada tahun 2005 sebanyak 
71 orang. Saya  selaku pengelola belum menangani  secara khusus  pasca 
kelulusan, yang sudah kami lakukan hanya memantau saja berapa lulusan 
yang terserap kepasar kerja dan berapa yang mandiri. Untuk tahun 2005  
50% llulusan bekerja dan 20% saja yang mandiri. Informasi ini juga kami 
peroleh dari informasi lulusan yang kebetulan masih dating ke SKB untuk 
beberapa kepentingan,  jadi tingkat akurasinya data belum terjamin.  

  
3. Wawancara dengan sumber belajar  
 

a. Bagaimana pola pembelajaran kursus menjahit di SKB Grobogan? 
Penyajian materi teori dan praktek dilakukan secara bergantian atau selang-
seling dengan perbandingan antara teori dan praktek 30%:70%. Rasio mesin 
dengan peserta mencukupi yakni 1:2. 

b. Materi yang diajarkan mncakup apa saja?  
Materi yang diajarkan meliputi pengenalan alat  dan cara pengoperasiannya,  
cara mengukur (passen), cara membuat pola, teknik memotong dan teknik 
menjahit. 

c. Selain materi yang sudah anda sebutkan diatas, adakah materi  lain yang 
mengacu pada konsep life skill secara luas? Misalnya materi yang terkait 
dengan kompetensi personal dan social yang harus dimiliki peserta kursus.  
Belum ada, saya mengajar berdasarkan kurikulum yang ada dimana materi 
hanya terkait dengan teori dan praktek menjahit saja.  

d. Bagaimana evaluasi  pembelajaran yang anda lakukan? 
Evaluasi harian  dilakukan  selama  proses kegiatan berjalan dan juga setiap 
hasil karya anak dimasukan dalam daftar penilaian formatif. Sedangkan 
penilaian akhir dilaksanakan ujian lokal yang diselenggarakan oleh SKB  
dan saya sendiri sebagai sumber belajar turut terlibat bersama pengelola 
menyusun materi ujian,  criteria penilaian dan menentukan lulus tidaknya 
peserta tentu saja 
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E. Hasil wawancara di SKB Sukoharjo . 
 
1. Wawancara dengan Kepala SKB Sukoharjo Bapak Drs. Lilik Sudarwi (L), 

Sumber Belajar menjahit, Ibu  Sriyanti (S), Pengelola Kursus Menjahit, Ibu  

Nur Hayati (N) 

a. Kapan berdiri dan bagaimana pelaksanaan kursus di SKB Sukoharjo ? 
“ Kursus yang ada di SKB Sukoharjo ini pertama kali diselenggarakan ya 
bareng dengan berdirinya SKB yaitu pada tahun 1998, kebetulan kepalanya 
saya sendiri. Waktu itu pertama buka kursus jahit, wah kalau ingat dulu ya 
prihatin sekali, kita hanya punya 2 mesin jahit sementara warganya 10 orang, 
jadi kalau mau praktek gantian. Pokoknya asal jalan, selain peralatan terbatas, 
pamongnya juga baru semua jadi bareng-bareng belajar dari nol semua. Tapi 
sekarang sudah lumayan bagus”(L1) 
 

b. Apa alasan mendirikan kursus dan bagaimana caranya ? 
“waktu itu juga sempat bingung mau menyelenggarakan kursus apa, soalnya 
kursus kan program wajib yang harus ada di SKB. Mau kursus menjahit tapi 
di dekat-dekat SKB sudah banyak LPK jahit, kalau kursus Komputer 
saingannya belum banyak tapi pengadaan peralatan mahal sementara 
anggaran  terbatas. Setelah melakukan identifikasi ke lapangan, kerjasama 
dengan PKK di daerah sekitar SKB, ternyata banyak yang berminat kursus 
menjahit tapi kemampuan membayar mereka terbatas. Dari situ kemudian kita 
putuskan untuk menyelenggarakan kursus menjahit dengan peralatan terbatas. 
Tapi mulai tahun 1999 peralatan menjahit kita sudah lumayan, punya mesin 
jahit manual 15 buah, mesin Juki 6 buah, mesin obras biasa 2 dan mesin 
lubang kancing 1 buah”. (L2) 
 

c. Siapa pengelola dan sumber belajarnya ? 
“Pengelolanya Pamong belajar yang diketua ibu Ir. Nur Hayati, kalau sumber 
belajarnya kita ambilkan dari luar soalnya pamong kita belum ada yang 
mempunyai sertifikat TP3 ”.(L3) 
  

d. Bagaimana struktur organisasi di sini ? 
“ya biasa, Kepala sebagai Pembina, ketuanya Pamong Belajar, anggotanya 5 
orang juga dari Pamong Belajar . Satu Pamong belajar disini tidak hanya 
mengelola satu program tapi beberapa program. Pertimbangan saya, selain 
jumlah pamong terbatas, juga biar mereka mendapat angka kredit, Jadi jangan 
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kaget kalau 1 program pengelolanya 5-6 orang tapi orangnya juga itu-itu 
saja”. (L4) 
  

e. Kerjasama dengan pihak mana SKB Sukoharjo ini dalam menyelenggarakan 
kursus ? 
“ Untuk kursus menjahit kita hanya bekerjasama dengan LPK Mawar untuk 
sumber belajar, karena Pamong SKB tidak ada yang jurusan tata busana, bisa 
menjahit tapi belum punya sertifikat”. (L5) 
 
“Tahun ini kita baru mulai mencoba pendekatan dengan perusahaan konveksi. 
Rencana nanti biar alumni bisa direkrut di perusahaan itu, baik sebagai 
pegawai tetap maupun mengambil order kemudian dijahit di rumah.” (N1) 
 
“Sebenarnya sudah ada tawaran dari PT. Sritex untuk merekrut alumni tapi 
persyaratannya berat pak…kita belum berani menerimanya karena mesin yang 
kita gunakan belum sesuai dengan standart pabrik, mesin-mesin disini kan 
masih manual .” (S1) 
 

f. Apakah menurut bapak pengelolaan kursus sudah bagus, kalau belum apakah 
ada upaya untuk memperbaiki pengelolaan ? 
“Ya kalau menurut saya sudah lumayan…paling tidak sudah mulai ada 
perubahan di banding awal penyelenggaraan. Di awalnya sih kita 
menyelenggarakan kursus hanya asal ada, karena merupakan program yang 
diwajibkan. Tapi setelah ada SP-2000 yang dari BP-PLSP yang dulunya 
BPKB, kita sudah mulai berbenah menyesuaikan SP-2000”. 
“Kalau dilihat dari hasil kursus, saya kira juga bagus, kemarin yang ikut ujian 
Nasional 14 lulus semua, itu kan sudah luar biasa menurut saya”. (L6) 

g. Apakah banyak lulusan yang sudah disalurkan ke tempat kerja ? 
“Terus terang saja kita belum pernah menyalurkan ketempat kerja, kalau 
mereka sudah selesai kursus ya sudah, kita jarang berhubungan lagi, jadi kalau 
ditanya keberadaan lulusan kita sulit melacaknya”. (L7) 
 
“Kebanyakan dari mereka mandiri, pernah saya bertemu dengan alumni, dia 
bercerita kalau sudah mulai menerima jahitan, tapi ada juga yang mereka ikut 
menjahit hanya untuk menambah keterampilan tidak untuk bekerja, jadi 
setelah lulus mereka hanya menjahit untuk keperluan keluarga”. (N2) 
 

h. Apa hambatan selama ini yang dirasakan oleh SKB Sukoharjo dalam 
menyelenggarakan kursus dan apa solusi yang sudah dilakukan ? 
“Yang jelas warga belajar kalau disuruh swadana masih sulit, kebanyakan 
mereka memilih tidak jadi ikut kursus, soalnya SKB sudah terkenal kalau 
mengadakan kursus gratis. Anggapan ini yang menjadi bomerang bagi kami 
selama ini. Jalan keluarnya ya mereka tetap kita layani, cuma nanti mereka 
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tetep kita bebani untuk membayar sebagian dari bahan praktek. Soalnya kalau 
beaya ditanggung oleh SKB semua tidak cukup, karena anggaran yang 
seharusnya untuk 20 orang kita gunakan untuk 30 orang. Bagaimana cara 
mengelolanya saya serahkan pada teman-teman pamong, dan sampai saat ini 
berjalan seperti itu”. (L8) 
 
“Ruangan terlalu sempit, hanya cukup menyimpan mesin, jadi kalau mau 
praktek harus dikeluarkan. Kalau mau praktek menjahit ya di teras itu, jadi 
warga belajar tidak bisa konsentrasi penuh, ada-ada aja gangguannya. Lebih 
ngeri lagi kalau hujan, mereka tidak bisa praktek. Untuk teori dan memotong 
bahan menggunakan ruang paket B, itu saja meja potongnya belum ada, 
sementara menggunakan meja belajar.” (S2) 
 
“Semangat atau motivasi warga belajar itu kurang, ya semangatnya obor 
blarak gitu lah…di awal kegiatan semangat tapi nanti kalau sudah mulai 
pertengahan sudah mreteli. Kemarin sempat dari 30 orang, diakhir kegiatan 
tinggal 20 orang. Kalau ditanya kenapa alasannya macam-macam, ada yang 
ikut saudaranya ke Jakarta, ada yang suaminya tidak boleh, ada yang menikah 
dan lainnya”. (N3) 
 

2. Hasil wawancara khusus dengan pengelola kursus menjahit 
 

a. Apakah saudara menjadi pengelola memiliki SK dan sudah berpengalaman 
sebelumnya ? 
“ Iya, biasanya diawal kegiatan kita ditunjuk bapak Kepala sebagai 
pengelola.” “Pertama mengelola kursus saya dan teman-teman bingung mau 
mengerjakan apa, selain kita sebagai pamong baru juga belum pernah 
menangani kursus, dan latar belakang pendidikan kita juga tidak ada 
hubungannya dengan dunia perkursusan he..he..Tapi sekarang sudah lumayan 
pak, selain sudah pengalaman beberapa tahun mengelola kursus juga sering 
dapat bimbingan dan arahan dari BP-PLSP, apalagi setelah ada SP-2000, itu 
sangat membantu kami memberi rambu-rambu yang harus kita lakukan”. (N4) 
 

b. Apakah anda melakukan kajian atau identifikasi kebutuhan ? 
“Identifikasi hanya kita lakukan pada awal penyelenggaraan kursus tahun 
1998 dulu itu, kemudian sampai sekarang tidak lagi. Karena tanpa identifikasi 
saja mereka sudah berdatangan ke sini untuk ikut kursus, dari situ kan sudah 
bisa kita ambil kesimpulan bahwa mereka memang butuh kursus menjahit”. 
(N5) 
 

c. Apakah Warga Belajar membayar, kalau ya komponen apa saja yang perlu 
dibeayai ? 
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“Selama pelatihan warga belajar ditarik iuran Rp. 2.000,-. Uang ini dipakai 
untuk membeli bahan praktek yang nantinya juga digunakan oleh warga 
belajar sendiri”. (N6) 
 

d. Sampai saat ini sudah berapa banyak Warga Belajar yang saudara layani ? 
“waduh…jumlah pastinya lupa pak, soalnya diawal penyelenggaraan 
administrasinya kurang tertib. Seingat saya mulai tahun 1998 tiap tahunnya 
rata-rata yang terdaftar 30 orang tapi diperjalanan ada yang keluar beberapa 
orang”. (N7) 
 

e. Ada berapa warga belajar yang sudah memiliki surat keterangan lulus, bekerja 
atau berusaha ? 
“Jumlah pastinya lupa pak, yang jelas mereka yang lulus ujian lokal semua 
mendapat sertifikat. Ada juga sebagian yang ikut ujian nasional. Terus terang 
saja kalau ditanya tentang keberadaan alumni sudah bekerja atau mandiri kita 
sulit menjawabnya, karena setelah mereka menyelesaikan kursus kita sudah 
lepas dan tidak pernah komunikasi lagi”. (N8) 
 

f. Administrasi apa saja yang saudara kerjakan ? (Peneliti melihat buku-buku 
administrasi) 
“Buku induk, buku absent warga belajar dan Sumber belajar, buku piket, buku 
tamu, buku keuangan. Untuk buku jurnal atau kemajuan warga belajar dan 
hasil evaluasi dibuat sumber belajar”. (N9) 
 

3. Rekaman wawancara dengan sumber belajar kursus menjahit di SKB 
Sukoharjo 

 
a. Kurikulum yang digunakan dari mana dan bagaimana bahan belajarnya dan 

peralatan yang dimiliki ? 
“Kita menggunakan kurikulum dari Ditjen PLS. Sebenarnya kita tahu kalau 
kurikulum itu sudah harus dikembangkan lagi tapi karena kita sudah 
diwajibkan menggunakan kurikulum itu ya sudah. Kalau bahan belajar kita 
membeli dari toko. Peralatan menjahit sudah cukup, Cuma kurang meja 
potong dan ruangannya  kurang mendukung”. (N3) 
 

b. Apakah kurikulumnya mengacu pada life skills ? 
“Belum, materinya hanya mengenal mesin dan alat-alat untuk menjahit, 
mengukur, menggambar pola, praktek membuat baju atau celana, terakhir 
finising yaitu memasing kancing, ngesum, memasang hak dan menyetrika. 
Setelah selesai mereka berhak mengikuti ujian local baik teori maupun 
praktek. Untuk kecakapan yang lain selama ini belum karena yang dibutuhkan 
mereka hanya bisa menjahit saja”. (S4) 
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c. Berapa kali warga belajar masuk kursus ? 
“Satu minggu 2 kali selama 4 bulan, setiap pertemuan 2,5 jam. Sebenarnya 
waktunya kurang karena mereka perlu untuk banyak latihan, tapi kalau 
mereka harus berlatih di sanggar tidak memungkinkan karena mesin jahit di 
SKB terbatas”. (S5) 
 

d. Bagaimana proses pembelajarannya ? 
“Teori dan praktek diberikan selang seling, ini kita lakukan selain warga 
belajar tidak jenuh, mereka juga masih mengingat. Bagi mereka yang belum 
faham mengulang baik teori maupun praktek. Setiap pokok bahasan selesai 
diberikan kita lakukan evaluasi dengan cara mereka praktek. Hasilnya kita 
lihat, bagian yang masih kurang atau jelek, kita ajari lagi. Setelah semua 
materi selesai, kita adakan evaluasi akhir dengan cara diuji baik teori maupun 
praktek, sedangkan materi mengacu pada ujian nasional. Bagi mereka yang 
lulus mendapat sertifikat ujian local dan berhak mengikuti ujian nasional. 
Sedangkan mereka yang belum lulus diberi kesempatan mengulang lagi”. (S6) 
 

e. Siapa yang melakukan evaluasi dan bagaimana bentuk evaluasinya ? 
“Selama ini yang melakukan evaluasi ya saya sendiri, yang membuat soal juga 
saya. Menurutr aturan sih tidak boleh ya pak..? Tapi biarpun yang 
mengevaluasi saya sendiri, saya tidak asal kok…untuk evaluasi ini saya 
mengaju pada soal-soal ujian nasional”. (S7) 
 

 
F. Hasil Wawancara dalam diskusi terfokus putara pertama:  
 
Pelaksanaan pada tgl 29 september 2006, lokasi di BPPLSP Regional III Jateng 
Diikuti oleh 23 orang yang terdiri dari 4 kepala SKB, 4 orang staf tata usaha SKB, 10 
orang pamong belajar, 3 orang penyelenggara kursus, 2 orang pengelola unit usaha. 
Beberapa hasil rekaman selama diskusi terfokus adalah: 
 
1. Masukan dari kepala SKB Grobogan, Drs. I Wayan S. MPd 

“ saya menyadari bahwa pelaksanaan kursus selama ini banyak kelemahan, 
bahkan boleh dikatakan tidak bagus, dengan disusunkan prosedur seperti ini 
(sambil menunjukkan prosedur mutu) maka dapat dijadikan acuan, nah disinilah 
sebenarnya yang ditunggu-tunggu karena pamong belajar yang selama ini hanya 
bekerja asal-asalan menjadi lebih kreatif dan hasilnya terjamin, Namun perlu ada 
orientasi dan persiapan secara matang bagi SKB yang akan melaksanakan 
prosedur ini” Masukan setelah pembahasan awal  

 
“ saya usul agar ada penambahan dari beberapa langkah rincian kerja agar terinci 
dan mudah diikuti diantaranya; 1) dalam penyusunan tim pelaksana melibatkan 
unsur tata usaha dan pamong belajar agar kompak dan membuat kondisi internal 
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dinamis, 2) dalam melakukan identifikasi hendaknya di beberapa lokasi dan tidak 
boleh menentukan sebelum ke lapangan, 3) pelaksanaan rekrutmen hendaknya 
dilakukan oleh SKB sendiri tanpa mengajak mitra, dan 4) Kepala SKB 
merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam perbaikan mutu bukan pihak 
lain.” Masukan kedua setelah menanggapi rincian kerja dalam diskusi 

 
2. Masukan dari kepala SKB Surakarta, Drs. Wandowo 

” saya setuju apabila diterapkan panduan mutu, namun harus ada latihan dan 
semua prosedur dilengkapi dengan berkas-berkas dokumen yang harus dipenuhi 
agar pelaksana mudah melaksanakannya”. Masukan umum sebelum pembahasan 
per tahap 

 
” saya mengusulkan beberapa hal, pertama penyusunan kurikulum dan bahan ajar 
agar kepala SKB dilibatkan, prosedur evaluasi agar pelaksana evaluasi dilakukan 
oleh pihak user dengan tim pelaksana, pihak yang bertanggung jawab dalam 
perbaikan mutu adalah para pamong belajar dan dikendalikan oleh kepala SKB” 
masukan dalam pembahasan prosedur mutu 

. 
3. Masukan dari kepala SKB Kabupaten Semarang, Drs. Supandi MPd 

” Kalau prosedur mutu ini dterapkan memang perlu dilakukan kajian secara 
mendalam dan sebaiknya diterapkan secara terbatas di SKB dan hasilnya 
disosialisasikan baru diperbaiki untuk dikembangkan ke beberapa SKB lainnya” 
masukan sebelum pembahasan 

 
” Saya mengusulkan bahwa dalam pengadaan fasilitas hendaknya dapat didukung 
oleh mitra dan sebagian dana diperuntukkan peralatan, dalam koordinasi dan 
orientasi perlu dilakukan akad kerjasama sebagai dasar pelaksanaan 
pembelajaran” masukan setelah pembahasan per tahap 

 
4. Masukan dari kepala SKB Sukoharjo, Drs. Lilik Sudarwi MPd 

” Saya agak ragu apakah semua SKB yang memiliki kemampuan berbeda bisa 
melaksanakan prosedur ini, apabila dikembangkan ke semua SKB hendaknya ada 
orientasi atau diklat bagi tim pelaksana, dan sarana yang dimiliki SKB harus 
dilengkapi” masukan awal sebelum pembahasan 

 
” masukan saya dari prosedur mutu ini adalah pelaksanaan identifikasi hendaknya 
dilakukan di beberapa lokasi dan benar-benar dikaji secara mendalam, adanya 
komitment dari user dalam kesediaan menerima lulusan” masukan setelah 
pembahasan per tahap prosedur 

 
” masukan tambahan agar kemampuan lulusan lebih bagus maka saya 
menyarankan ada magang kerja dan proses pendampingan lulusan benar-benar 
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dibantu oleh mitra kerja agar dapat lebih berkualitas dalam melaksanakan 
pekerjaan yang dibebankan” masukan tambahan 

 
5. Masukan dari ketua LPK........... 

” saya memiliki pengalaman dalam bermitra dengan lembaga lain, pada intinya 
perlu ada kesepakatan awal dan keterbukaan saling menguntungkan, oleh sebab 
itu prosedur ini harus ada kesepakatan kerja, dan evaluasi hasil belajar bukan 
lembaga yang menentukan tetapi lembaga penerima lulusan, oleh sebab itu materi 
belajar harus sesuai dengan kebutuhan user....oleh sebab itu perlu ada identifikasi 
kebutuhan user secara mendalam” 

 
6. Masukan dari ketua LPK......... 

” apabila prosedur ini menjadi pedoman akan menjadi jaminan mutu pengelolaan, 
dan saya memberi masukan tentang 2 hal: pertama bahwa kurikulum belajar harus 
sesuai dengan kurkikulum pusat dan didukung dengan hasil identifikasi 
kebutuhan dari para user oleh sebab itu calon sumber belajarnya harus yang 
bersertifikasi dan benarbenar menguasai, kalau bisa mereka yang sudah berkarya 
dibidangnya, kedua sebelum belajar dimulai harus ada orientasi bagi semua pihak 
yang terlibat untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab atas pelaksanaan ini, 
terima kasih” 

 
7. Masukan dari Pamong Belajar SKB Grobogan, Drs Siswoyo 

”dalam prosedur ini tugas pamong banyak sekali, tidak apa-apa supaya dapat 
angka kredit banyak, hal yang perlu dipertimbangkan adalah agar ada pembagian 
tugas dan tanggung jawab antara kepala, staf TU dan pamong belajar, dan dalam 
pendampingan lulusan agar pimpinan SKB ikut terjun di lapangan, dan dalam 
proses pembelajaran agar pamong belajar yang berkemampuan dilibatkan sebagai 
sumber belajar, dan terakhir saya setuju ada pelatihan terlebih dahulu dalam 
penerapan prosedur ini” 

 
” pamong belajar sebagai ujung tombak pelaksanaan harus diberi kewenangan 
untuk melakukan perbaikan atau perubahan terbatas prosedur dilapangan apabila 
mengalami kesulitan melaksanakan tugasnya” 

 
8. Masukan dari Pamong Belajar SKB Kabupaten Semarang, Drs. Edi 

” Bagi kami prosedur ini menjadi acuan kerja yang sistematis dan saya 
mencermati beberap hal: pertama dalam pembentukan tim pelaksana harus 
didahului diskusi, kedua harus ada standar atau karakteristik calon sumber, calon 
warga dan standar kelulusan serta proses pembelajaran hendaknya dilakukan 
dengan lebih banyak praktek, magang dan tugas-tugas daripada teori, dan terakhir 
adanya komitment dari setiap dunia usaha untuk menrima sesuai kesepakatan agar 
lulusannya tidak manganggur” 
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9. Masukan dari Pamong Belajar SKB Sukoharjo, Drs 
” saya tidak banyak memberi masukan karena sudah banyak dibahas, kami siap 
melaksanakan asalkan pimpinan menerima, usul kami adalah perlu dilakukan 
diklat atau orientasi awal, agar mudah melaksanakan agar dilengkapi dengan 
format-format atau dokumen kerja, dan format kurikulum diberi contoh-contoh 
yang mencakup personal, sosial, academik dan vocational” 

 
10. Masukan dari Staf tata usaha SKB Demak, Drs. Eni S 

” saya memiliki pengalaman dalam mengelola kursus, permasalahan utama adalah 
terkadang karena terlalu lama mengikuti kursus, banyak lulusan yang kehilangan 
kesempatan untuk bekerja karena sudah ditempati oleh orang lain, bagaimana 
agar komitmen users dapat terealisasi. Selain itu bagaimana ada rincian yang 
dapat mengikat komitmen tersebut ?. 

 
 

11. Masukan dari sdr....................... pengelola usaha garment 
” yang menyebabkan dunia usaha males mengikuti program dari instansi 
pemerintah adalah adanya kurang transparansi dan hasil kernya kurang 
memuaskan, saya membaca prosedur ini memang mendekati ideal, apabila semua 
pihak merealisasi komitmennya akan lebih bagus, saya memberikan masukan 
apabila ada masalah atau hambatan sebaiknya dibahas secara bersama termasuk 
seperti saya ini yang mengetahui secara persis tentang tenaga kerja, dan apabila 
menyangkut pendanaan agar dibahas secara bersama, kami wakil dunia usaha 
senang menerima tenaga terampil dan berkepribadian, apalagi sesuai dengan 
kebutuhan setiap lembaga usaha”. 

 
12. Masukan dari pamong Belajar BPPLSP Reg III jateng tim pengelola laboratorium 

kursus dan life skill, Sdr. Lies Ujiani 
” melakukan kerjasama dengan user tidaklah sulit, pengalaman tim kami adalah 
melakukan identifikasi kebutuhan di berbagai perusahaan dan unit usaha, apa 
kriteria tenaga yang dibutuhkan dan berapa yang dibutuhkan, serta berapa hari 
harus terpenuhi, selanjutnya saya menyusun draft standar kelulusan sesuai 
kebutuhan user dan saya minta masukan perbaikan, nah kurikulum itulah yang 
saya jadikan acuan menyuaun bahan ajar, metode dan menentukan sumber 
belajar, dan dalam evaluasi pihak user saya libatkan agar tahu seberapa besar 
kemampuan warga belajar, dengan demikian mereka menjadi yakin bahwa yang 
kita didik sesuai kebutuhannya”. 

 
13. Masukan dari Sdr ............. staf Tata usaha SKB Grobogan 

” biasanya saya membantu administrasi kursus di SKB grobogan, persoalan yang 
menyulitkan saya adalah tidak adanya panduan atau contoh-contoh formatnya, 
sehingga saya membuat sendiri semampunya, dan bentuk administrasi juga tidak 
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ada contohnya sehingga asal ada buku tamu, buku agenda dan buku keuangan 
saya kira sudah cukup, terima kasih” 

 
Catatan: 
Selama 4 jam diskusi pembahasan prosedur terdapat penambahan rincian kerja yang 
semula 115 menjadi 117. tambahan tersebut adalah: 
1). Prosedur pelaksanaan identifikasi kebutuhan belajar ditambah satu rincian yakni 

”Kepala SKB memimpin langsung dalam penyusunan kurikulum dan bahan ajar” 
2).  Prosedur koordinasi dan orientasi diberi satu tambahan rincian kerja sebagai 

berikut ” dalam pelaksanaan orientasi kepala SKB memberi sambutan dan arahan 
kebijakan program kursus berbasis life skill” 

 
G. Hasil Wawancara dalam diskusi terfokus putara putaran kedua:  

Pelaksanaan pada tgl 5 2006, loknopember di BPPLSP Regional III Jateng 
Diikuti oleh 19 orang yang terdiri dari 5 kepala SKB, 2 orang staf tata usaha SKB, 
6 orang pamong belajar, 3 orang penyelenggara kursus, 2 orang pengelola unit 
usaha dan 1 orang ekspert dari Konsultan ISO 9001-2000 Beberapa hasil rekaman 
selama diskusi terfokus putaran kedua adalah: 

 
1. Tanggapan dari Kepala SKB 

“ sebaiknya yang belum memenuhi 75 % dibahas kembali karena mungkin 
sangat penting perananya dalam kursus, seperti, staf Tata usaha membuat draft 
SK tim pelaksana, karena itu tugas TU, walaupun tidak mencapai 75 % saya 
sarankan diangkat kembali, juga termauk tim menyusun draft desain 
pelaksanaan program life skill, mitra kerja menjelaskan pola dukungan dll, oleh 
sebab itu perlu diinventarisasi dan dibahas secara seksama, saya tidak setuju 
kalau semua yang belum mencapai 75 % dihilangkan”. 
 

2. Tanggapan dari Kepala SKB 
“ betul kata teman kita saya setuju dilakukan inventarisasi yg belum mencapai 
75 % lalu dikaji kembali, menurut saya ada 6 yang perlu diangkat kembali, 
yakni prosedur muru kedua, tim pelaksana mengusulkan surat tugas untuk 
melakukan identifikasi, staf tata usaha membuat draft surat tugas, kepala SKB 
memimpin dalam penyusunan kurikulum dan bahan ajar, para mitra 
menjelaskan pola dukunga, tim pelaksana bersama sumber belajar dan warga 
belajar menyusun jadual belajar, tim pelaksana menyiapkan administrasi 
pembelajaran  tim pelaksana mengkaji hasil ujian akhir, semua tadi perlu 
diangkat kembali karena sesuai tugasnya dan itu pekerjaan penting, kalau 
dihilangkan akan mengaburkan proses kerja”. 
“ rincian kerja menurut kami yang perlu dihilanglan adalah tim pelaksana 
melakukan koordinasi dengan user, karena sudah dilakukan sebelumnya, staf 
tu membuat surat pemanggilan untuk penjajagan keinginan tugas ini sudah 
dilakukan pada saat identifikasi kebutuhan, kepala SKB mengundang mitra 
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membahas pendampingan, hal ini tidak perlu karena pendampingan sudah 
menjadi komitmen dapat dilakukan ditempat kerja”. 
 

3. Tanggapan dari Pamong Belajar 
“ saya setuju bentuk pernyataan dibuang, dan saya amati ternyata disetiap 
prosedur mutu terdapat satu pernyataan pada urutan pertama rincian kerja dan 
itu tidak berpengaruh dalam diagram alir karena tidak tergambar karena 
merupakan pernyataan”. 
“ saya memberi contoh dokumen kerja yang dapat dijadikan lampiran 
prosedur kerja dan apabila dibahas dan dibakukan akan mempermudah tim 
pelaksana” 
 

4. Tanggapan pamong Belajar BPPLSP 
“ pengalaman saya sewaktu mengikuti pesiapan ISO 9001-2000 memang 
rincian kerja harus menunjukan alur kerja secara sistematis dan tidak ada 
pernyataan, dan dalam prosedur ini perlu adanya perbaikan kalimat dalam 
rincian kerja agar runtut dan tidak membuat penafsiran ganda, misalnya tim 
pelaksana membuat dokumen prose pembelajaran dapat diubah menjadi tim 
pelaksana bersama sumber belajar membuat dan mengerjakan dokumen 
pembelajaran alasannya yang melaksanakan bukan hanya tim pelaksana”. 
 

5. Tanggapan dunia usaha 
“ saya hanya meminta adanya format-format yang sudah dibuat tersebut 
dibahas kembali dan rincian kerja dibaca dan dibahas setahap demi setahap 
agar sistematis, dan saya setuju masukan dari semua, hanya satu yang harus 
kita ingat bahwa ini merupakan suatu acuan dan hendaknya dapat 
dikembangkan kembali dilapangan karena kondisi masing-masing daerah 
berbeda”. 
 

6. Tanggapan dari konsultan ISO 9001-2000 URS (United Regristar System) 
” saya hanya memberi masukan, bahwa dalam prosedur mutu harus dibedakan 
antara uraikan kerja dengan pernyataan kerja. Uraian kerja merupakan kata 
kerja yang menyatakan aktifitas, kalau pernyataan bukan merupakan aktifitas 
tetapi penjelasan. Dalam prosedur kerja ini terdapat 11 item yang bukan 
prosedur kerja, diantaranya proses pembentukan tim pelaksana melibatkan 
kepa a, staf tata usaha dan pamong belajar, ini kalimat statement/pernyataan, 
bukan proses, kedua proses identifikasi melibatkan kepala SKB, staf tata 
usaha, tik pelaksana dan users, dan ada 11 item pernyataan yang perlu 
dibuang” 
 
” proses prosesur mutu harus tersusun secara sistematis dan menunjukkan 
peran masing-masing yang terlibat, agar prosedur ini dapat dilaksanakan dan 
dapat dipertanggung jawabkan mutunya maka dokumen kerja memegang 
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peran penting un tuk diaudit, oleh karena itu pada kesempatan ini saya 
menyarankan agar lampiran setiap prosedur mutu harus dibahas dan yang 
dapat diterapkan bukan yang ideal. Idela bagus tapi apabila tidak dapat 
diterapkan akan menyusahkan” 
 
” saya memberi beberapa catatan (sambil menyerahkan pada peneliti) catatan 
pernyataan yang perlu dibuang dan perbaikan diagram alir, sebagai bentuk 
revisi kami, syukur masukan saya tersebut dapat dibahas kembali dalam 
forum ini”. 

 
Catatan: 
11 Pernyataan yang ada di rincian prosedur mutu yang sepakat dihilangkan adalah: 
 
1. prosedur mutu pembentuk tim pelaksana 

1 Proses pembentukan Tim Pelaksana melibatkan Kepala, Staf 
Tata Usaha dan Pamong Belajar 

 
2. prosedur mutu pelaksanaan identifikasi 

1 Proses identifikasi melibatkan Kepala SKB, Staf Tata Usaha, 
Tim Pelaksana dan users dari dunia usaha atau industri 

 
3. Prosedur mutu penyusunan kurikulum dan bahan ajar 

1 Proses identifikasi melibatkan Kepala SKB, Staf Tata Usaha, 
Tim Pelaksana, users dan mitra kerja ekspert. 

 
4. Prosedur mutu rekrutmen calon sumber dan warga belajar 

1 Pihak yang terlibat dalam rekrutmen sumber belajar dan warga 
belajar diantaranya Kepala, Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana, 
mitra kerja, dan calon users (dunia usaha atau dunia industri). 

 
5. Prosedur mutu pengadaan fasilitas pembelajaran 

1 Pihak yang terlibat dalam pengadaan fasilitas kursus 
diantaranya Kepala, Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana, mitra 
kerja dan users 

 
6. Prosedur mutu koordinasi dan orientasi 

1 Pihak yang terlibat dalam koordinasi dan orientasi 
diantaranya Kepala, Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana, mitra 
kerja (praktisi dan ekspert) users (dunia usaha dan industri), 
calon warga belajar dan sumber belajar. 

 
7. Prosedur mutu pelaksanaan pembelajaran 
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1 Pihak yang terlibat dalam kegiatan pemberlajaran adalah 
Kepala SKB,  Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana, mitra kerja, 
users, sumber belajar dan warga belajar. 

 
8. prosedur mutu pelaksanaan evaluasi akhir 

1 Pihak yang terlibat dalam ujian akhir diantaranya Kepala 
SKB, Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana dan user 

 
9. prosedur mutu penempatan lulusan 

1 Pihak yang terlibat dalam penempatan lulusan diantaranya 
Kepala SKB, Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana, dan dunia 
usaha atau dunia industri. 

 
10. prosedur mutu pembinaan lulusan 

1 Pihak yang terkait dalam pendampingan diantaranya Kepala, 
staf  Tata Usaha, Tim Pelaksana, dunia usaha atau dunia 
industri dan mitra kerja. 

 
11. prosedur mutu perbaikan mutu pengelolaan 

1 Pihak yang terkait dalam perbaikan mutu diantaranya Kepala, 
Staf Tata Usaha, Tim Pelaksana, mitra kerja dan dunia usaha 
atau dunia industri. 

 
Hasil FGD putaran kedua ini rincian kerja yang semula 117 berubah menjadi 101 
rincian 
 
D. Hasil wawancara selama proses ujicoba lapangan 
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DATA PEMAHAMAN DAN KEMAMPUAN MERENCANAKAN, 
MELAKSANAKAN, DAN MENGENDALIKAN PROGRAM 

 
 
NO PEMAHAMAN PERENCANAAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN

1 18 42 36 35 

2 20 48 39 38 

3 22 37 43 42 

4 24 50 50 48 

5 25 53 52 50 

6 25 55 52 52 

7 25 54 54 53 

 
 
 

 


