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ABSTRAK 

 

Amron Agus. 2013. "Pembelajaran Kursus Bahasa Korea pada Lembaga 

Pelatihan dan Kursus (LPK) Sonagi Kendal.” Skripsi, jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Di bawah 

bimbingan Dr. Amin Yusuf, M.Si (pembimbing 1) dan Drs Ilyas, M.Ag 

(pembimbing 2). 

Kata Kunci : Pembelajaran, Kursus 

Penelitian ini dilatar belakangi pada kenyataan bahwa pentingnya kursus 

bahasa Korea bagi masyarakat yang ingin bekerja di Korea agar mereka bisa lulus 

teas EPS-Topik dan dapat bekerja di Korea Selatan. Lembaga Pelatihan dan 

Kursus (LPK) sebagai salah satu bentuk pendidikan yang memberikan layanan 

pendidikan bagi masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1)  proses 

pembelajaran kursus bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal, 2) faktor-faktor yang 

mempengaruhi pembelajaran, 3) hasil pembelajaran. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode 

deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Informan terdiri dari 1 pengelola, 1 tutor, 4 warga belajar. 

Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Teknik analisis data 

dalam penelitian menggunakan: (1) Reduksi data, (3) Penyajian data, dan (5) 

Penarikan kesimpulan. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini : 1) Proses pembelajaran kursus 

bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal: Tujuan umum pembelajaran adalah 

menguasai bahasa Korea dan tujuan khususnya lulus ujian EPS-Topik. 

Pembelajaran berlangsung selama 5-6 bulan setiap hari senin-jumat pada jam 

08.00-12.00 WIB. Materi pembelajaran adalah pengenalan abjad Korea, penulisan 

abjad Korea, penghapalan abjad Korea, pembelajaran tata bahasa Korea, pelatihan 

soal-soal, latihan tes. Metode yang digunakan disesuaikan dengan materi yang 

akan diberikan. Media yang digunakan adalah white board, LCD proyektor, 

pengeras suara, dan perlengkapan lainnya yang mendukung dalam proses 

pembelajaran. Evaluasi pembelajaran dilakukan menggunakan evaluasi sumatif 

dan evaluasi formatif. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran: 

hambatan pembelajaran, kualitas instruktur, motivasi warga belajar, keadaan 

lingkungan pembelajaran. 3) Hasil pembelajaran Kursus: Hasil pembelajaran dari 

segi kognitif yaitu warga belajar mendapatkan berbagai pengetahuan dalam hal 

adat isriadat/kebudayaan Korea, dari segi afektif  menumbuhkan sikap 

kedisiplinan dalam bekerja dan dari segi  psikomotorik yaitu warga belajar 

mampu menguasai bahasa Korea. 

Saran yang disampaikan: Bagi penyelenggara : Perlu adanya sebuah mess 

bagi warga belajar yang rumahnya jauh, penambahan fasilitas pembelajaran agar 

dapat mendukung pembelajaran lebih baik lagi, dan penambahan perekrutan 

instruktur agar kegiatan belajar mengajar lebih maksimal. Tutor: diharapkan lebih 
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kreatif dalam menggunakan metode pembelajaran agar warga belajar lebih cepat 

dalam penerimaan materi dan materi yang diberikan bisa sedikit dikembangkan. 

Warga belajar: Lebih giat dan jangan mudah putus asa dalam mengikuti 

pembelajaran kursus bahasa Korea dengan ini. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendididikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia 

dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 diharapkan 

dapat meningkatkan sumber daya manusia yang diatur dalam satu sistem 

pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional sebagai satu dari keseluruhan 

yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan yang berkaitan satu sama 

dengan yang lain diarahkan untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan 

nasional. Untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan 

dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, dalam pelaksanaannya diatur 

dalam Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menegaskan 

bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan berkembangnya potensi peserta didik 

agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggungjawab. 

Pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan sumber daya manusia 

dalam rangka mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa. Dalam usaha 

mencerdaskan bangsa salah satunya melalui pendidikan, dimana pendidikan 

merupakan suatu sarana penting dalam menciptakan kualitas manusia Indonesia 
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yang mandiri, maju, dan berpikiran modern atas dasar Pancasila sehingga dapat 

mensejajarkan dirinya dengan bangsa lain. Pendidikan merupakan usaha sadar dan 

sistematis, yang dilakukan oleh orang–orang yang diserahi tanggung jawab untuk 

mempengaruhi peserta didik agar mempunyai sifat dan tabiat sesuai dengan cita–

cita pendidikan atau pendidikan adalah bantuan yang diberikan dengan sengaja 

kepada peserta didik dalam pertumbuhan jasmani maupun rohaninya untuk 

mencapai tingkat dewasa (Munib, 2006: 34). Upaya meningkatkan kesempatan 

belajar pada masyarakat, dalam UU No.20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa jalur 

pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat 

saling melengkapi dan memperkaya. Dari ketiga jalur pendidikan tersebut 

pendidikan nonformal merupakan sarana yang strategis dalam membantu 

mengekspresikan keterampilan, bakat, dan minat seseorang melalui satuan 

pendidikan nonformal yang meliputi lembaga kursus, lembaga pelatihan, 

kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majelis taklim, serta 

pendidikan yang sejenis.  

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. 

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang 

dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, sedangkan pendidikan 

informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (Sutarto, 2007:1-2). 

Antara pendidikan formal dan pendidikan nonformal telah saling melengkapi. 

Output pendidikan formal (sekolah) dari berbagai jenjang yang kurang memiliki 

keterampilan, sebagian dapat dilengkapi dengan keterampilan untuk dapat bekerja 
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pada instansi negeri dan swasta, atau mengembangkan usaha mandiri (wirausaha). 

Siswa yang putus sekolah dan tidak sempat mengikuti pendidikan formal 

diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan nonformal (program 

pendidikan life skill) sehingga mampu meningkatkan taraf hidupnya. Salah satu 

dari sekian banyaknya jenis pendidikan nonformal yang ada adalah Lembaga 

Pelatihan dan Kursus (LPK). 

Pembelajaran adalah suatu perubahan yang dapat memberikan hasil jika 

(orang–orang) berinteraksi dengan informasi (materi, kegiatan , pengalaman), dan 

pembelajaran merupakan suatu kumpulan proses yang bersifat individual, yang 

selanjutnya dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk kegiatan 

jangka panjang (Sugandi, 2004:9). 

 

Lembaga Pelatihan dan Kursus adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan 

Nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan 

diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal (PNF) 

adalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, 

dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan 

potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan 

keterampilan fungsional serta penmgembangan sikap dan kepribadian profesional. 

Dalam pelaksanaan amanat Undang-Undang tersebut, Direktorat Jenderal 

Pendidikan Luar Sekolah melembagakan Direktorat Pembinaan Kursus dan 

Kelembagaan. 
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“There is persistent evidence over several decades that the UK 

lags behind its international competitors in term of the skills and 

qualifications of its workforce, with a detrimental impact on 

overall economic perfomance. The most recent attempt by the 

UK goverment to addres this include a new strategy aimed at 

increasing the degree of integration between skills policy and 

employment policy in the UK. In lights of this development, this 

review paper considers the extensive international evidence on 

the role and effectiveness of training and skills interventions, as 

part of a broader portfolio of active labour market policies. The 

review concludes that while large-scale, „broad brush‟ schemes 

have little impact as part of such a portfolio, more targeted 

programmes addressing specific skill needs may have some 

impact on employment chances of workless groups.” 

(International Journal of Training and Development, Vol. 13, 

Issue 1, pp , 1-18, March 2009) 

 

Artinya: Ada bukti yang terus menerus selama beberapa dekade bahwa Inggris 

tertinggal dari pesaing Internasional dalam hal keterampilan dan kualifiasi tenaga 

kerjanya, dengan dampak buruk kinerja ekonomi secara keseluruhan. Upaya 

terbaru oleh pemerintah Inggris ke alamat ini termasuk strategi baru yang 

bertujuan untuk meningkatkan tingkat integrasi antara ketrampilan dan kebijakan 

ketenagakerjaan di Inggris. Mengingat perkembangan ini, makalah ini 

mempertimbangkan bukti internasional yang luas tentang peran dan efektifitas 

pelatihan dan intervensi ketrampilan, sebagai bagian dari portofolio yang lebih 

luas dari kebijakan pasar tenaga kerja aktif. Kajian ini menyimpulkan bahwa 

meskipun skema berskala besar, „sikat umum‟ berdampak kecil sebagai bagian 

dari portofolio tersebut, lebih banyak program yang ditargetkan mengatasi 

kebutuhan keahlian khusus mungkin memiliki dampak pada peluang kerja 

kelompok pengangguran. 
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Penelitian sebelumnya oleh (Siti Galih Pratama Putri: 2010)  diperoleh 

data mengenai pemahaman instruktur mengenai pendekatan pembelajaran 

partisipatif sudah cukup baik, peserta didik tidak dilibatkan dalam proses 

perencanaan pembelajaran karena hal tersebut sudah menjadi ketentuan LBPP 

LIA pusat sehingga peserta-peserta didik yang masuk ke LBPP LIA sudah 

mengetahui apa yang mereka butuhkan saat masuk kurus Bahasa Inggris di LBPP 

LIA Ujungberung, keaktifan peserta didik sangat penting dalam proses 

pembelajaran. Dalam penelitian ini seluruh rangkaian penelitian dapat terungkap 

bahwa pembelajaran partisipatif dalam kursus Bahasa Inggris itu sangat penting 

karena kalau peserta didik tidak berperan aktif dalam pembelajaran maka mereka 

tidak akan bisa menguasai bahasa Inggris tersebut. Penelitian  lain oleh 

(Nginayatul Khasanah: 2008) menyebutkan bahwa pembelajaran Bahasa Arab 

yang dilaksanakan menggunakan metode hafalan dan siswa yang belajar di 

MTsWI sebagian besar adalah karena faktor pengaruh keluarga dan bukan 

kemauan sendiri, dimana kedua hal itu terkesan memaksa. Sehingga keberhasilan 

pembelajaran Bahasa Arab yang bermakna masih dipertanyakan. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa manajemen pembelajaran Bahasa Arab yang dilaksanakan 

sedikit bertentangan dengan pembelajaran bermakna kognitif yaitu dengan cara 

hafalan materi. Selain itu manajemen yang dilasanakann berdasarkan pengalaman 

dengan bernagai modifikasi berdasarkan perkembangan dunia pendidikan di 

Indonesia akan tetapi pembelajaran Bahasa Arab dengan pendekatan 

kebermaknaan bisa dikatakan berhasil, keberhasilan ini tidak terlepas dari peran 

manajemen belajar bahasa Arab bermakna yang dilaksanakan mulai dari 
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perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi.  Amin Jati Waluyo 

(UNNES: 2010) menyimpulkan bahwa pembelajaran di dalam keluarga Samin 

hanya bersifat insidental, dan pembelajaran bahasa ragam krama hanya terdapat 

dalam lingkungan masyarakat yaitu pada acara adat tertentu seperti kendurian 

bersama serta pernikahan. Keluarga hanya menyiapkann anak-anaknya untuk 

diajak dalam acara adat tertentu. Para warga Samin juga mengajarkan bahasa 

Jawa ragam krama  pada anak-anak meereka ketika anak-anak Samin bertemu 

dengan Kamituwa.  

Desa Pucakwangi merupakan desa yang terletak di Kecamatan 

Pageruyung Kabupaten Kendal, tingkat pengangguran di Desa Pucakwangi masih 

bisa dibilang cukup tinggi, itu terlihat dari mata pencaharian penduduknya yang 

masih didominasi oleh petani dan pekerja tidak tetap, yang memiliki tingkat 

pendapatan rendah. Oleh karena itu maka diperlukan suatu kursus untuk bekal 

bekerja.  LPK Sonagi memberikan suatu kursus berupa kursus bahasa Korea bagi 

warga desa Pucakwangi dan sekitarnya, bahkan tidak sedikit warga belajar yang 

berasal dari luar kabupaten Kendal ataupun luar propinsi. LPK Sonagi Kendal 

adalah suatu LPK bahasa Korea yang berada di desa Pucakwagi kecamatan 

Pageruyung  kabupaten Kendal, LPK ini berdiri sejak tahun 2009 sampai sekarang 

dan LPK Sonagi Kendal ini adalah cabang dari LPK Sonagi Pati, selain Kendal  

cabang dari LPK Sonagi ini adalah di Cilacap. Di bawah arahan Siswa Hadi 

Sulaeman yang berperan sebagai penanggung jawab lembaga, LPK Sonagi 

berkembang. LPK Sonagi mempunyai 2 orang instruktur/tutor dengan jumlah 

peserta pelatihan dalam satu angkatan berjumlah 40 orang yang dibagi dalam 2 
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kelas, yaitu siang dan sore. Pembelajaran kursus dilaksanakan selama 120 jam 

pukul 08.00-16.00 pada hari senin sampai dengan jum‟at. Fasilitas yang dimiliki 

adalah gedung sebagai tempat belajar, sarana dan media pembelajaran komputer, 

LCD, CD player dan sebagainya.  

Minat warga belajar untuk mengikuti kursus bahasa Korea di LPK Sonagi 

sangatlah tinggi, hal ini ditunjukkan oleh banyaknya warga belajar yang berasal 

dari luar kabupaten Kendal, bahkan ada yang berasal dari luar propinsi. Mint 

warga belajar untuk mengikuti kursus yang begitu tinggi di LPK Sonagi Kendal 

ini yang menjadikan interest  peneliti untuk mengkaji proses pembelajaran kursus 

Bahasa Korea. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

dengan judul “Pembelajaran Kursus Bahasa Korea Pada Lembaga Pelatihan 

Dan  Kursus  (LPK ) SONAGI Kendal.” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1  Bagaimana proses pembelajaran kursus bahasa Korea di LPK Sonagi      

           Kendal?  

1.2.2   Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  pembelajaran kursus bahasa 

           Korea di LPK Sonagi Kendal? 

1.2.3 Bagaimana hasil pembelajaran kursus bahasa Korea di LPK Sonagi 

Kendal? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut: 

1.3.1 Mendeskripsikan proses pembelajaran kursus bahasa korea di LPK Sonagi 

Kendal. 

1.3.2 Mendiskripsikan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  pembelajaran 

kursus bahasa korea di LPK Sonagi Kendal. 

1.3.3 Mendiskripsikan hasil pembelajaran kursus bahasa korea di LPK Sonagi 

Kendal. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1   Melalui penelitian ini diharapkan dapat digambarkan secara    

  teoritis mengenai bagaimana proses pembelajaran kursus bahasa 

  Korea di LPK Sonagi Kendal. 

1.4.1.2   Dapat diperoleh gambaran tentang strategi bagaimana       

  meningkatkan proses pembelajaran di LPK Sonagi Kendal. 
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1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain meliputi pihak-

pihak yaitu: 

1.4.2.1 Peneliti 

Penelitian ini dapat dijadikan wadah aktualisasi diri  dalam 

mengembangkan potensi dan minat peneliti, menambah dan 

memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai LPK. 

1.4.2.2 Pengelola LPK 

1.4.2.2.1 Megetahui cara yang efektif dan efisien dalam proses 

pembelajaran. 

1.4.2.2.2 Dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk 

pengembangan layanan pada LPK. 

1.4.2.3 Masyarakat 

        Dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang dapat menambah     

        pengetahuan tentang perananan LPK. 

1.4.2.4 Pemerintah 

Penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang 

LPK. Oleh karena itu, dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

pengambilan kebijakan dalam pelaksanaan sistem proses 

pembelajaran pada Pendidikan Luar Sekolah khususnya pada 

penyelenggaraan kursus. 
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1.5. Penegasan Istilah 

1.5.1    Pembelajaran Orang Dewasa 

Pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal partisipan yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini 

dirancang agar memungkinkan partisipan belajar memproses informasi nyata 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Achmad Rifa‟i, 2009: 30). 

Pembelajaran merupakan suatu proses aktifitas belajar yang melibatkan perubahan 

pada aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif sebagai bentuk penyesuaian pribadi 

dan sosial individu sehingga dengan pembelajaran individu diharapkan mampu 

menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan kebutuhan belajarnya terpenuhi dan 

membawa perubahan yang optimal (Raharjo, 2005: 10) 

Pembelajaran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kegiatan warga 

belajar dan instruktur mengajar berlangsung dalam satu proses bersamaan untuk 

mencapai tujuan  instruksional, sehingga proses belajar berarti hubungan aktif 

instruktur dan warga belajar yang berlangsung dalam ikatan tujuan instruksional 

meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. 

1.5.2    Kursus bahasa Korea 

Kursus didefinisikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar 

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

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

diselenggarakan masyarakat selanjutnya disebut kursus, adalah satuan pendidikan 

luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan 

diri, bekerja mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang 
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lebih tinggi. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan 

swadana masyarakat. 

Kursus bahasa korea yang dimaksud dalam penelitian ini adalah satuan 

pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, 

keterampilan berbahasa korea tingkat dasar  bagi warga belajar yang memerlukan 

bekal dalam mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah. 

1.5.3    LPK Sonagi  

LPK Sonagi merupakan lembaga pelatihan bahasa korea yang 

beralamatkan Jl. Serma Darsono Desa Pucakwangi Kecamatan Pageruyung 

kabupaten Kendal. Lembaga Pelatihan ini bertujuan memberikan pelayanan 

yang lebih baik untuk masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri dengan 

tujuan negara Korea Selatan. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 

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

isi dan bagian akhir skripsi. 

1.6.1 Bagian Awal Skripsi 

Bagian Pendahuluan terdiri dari halaman judul, pernyataan, persetujuan 

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

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

 

 

 



 

 

 

 

12 

1.6.2 Bagian Isi 

Bagian isi meliputi: 

    BAB 1         :

   

Pendahuluan yang berisi : latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan 

istilah dan sistematika  penulisan skripsi. 

   BAB 2 : Kajian Pustaka menguraikan tentang konsep pembelajaran 

orang dewasa, pola pembelajaran orang dewasa, 

komponen pembelajaran, sejarah kursus, konsep kursus, 

jenis-jenis kursus, kursus bahasa Korea, komponen-

komponen kursus, dan kerangka berfikir penelitian. 

BAB 3 : Metode Penelitian. Berisi tentang pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, 

metode pengumpulan data, keabsahan data, dan metode 

analisis data 

BAB 4 : Hasi Penelitian dan Pembahasan. Bab ini menguraikan 

hasil penelitian dan pembahasan. 

BAB 5   : Penutup. Merupakan bahan terakhir yang berisi simpulan 

dari pembahasan dan saran yang berkaitan dengan hasil 

penelitian. 

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi  

Berisi Daftar Pustaka dan Lampiran-lampiran. Daftar pustaka berisi 

tentang daftar buku atau literatur yang berkaitan dengan penelitian. Lampiran 

berisi tentang kelengkapan skripsi. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Pembelajaran 

2.1.1 Konsep Pembelajaran Orang Dewasa 

Belajar pada hakikatnya adalah kegiatan yang dilakukan secara sadar oleh 

seseorang yang menghasilkan perubahan tingkah laku pada diri sendiri, baik 

dalam bentuk pengetahuan dan ketrampilan baru maupun dalam bentuk sikap dan 

nilai yang positif. Menurut Raharjo (2005: 10) pembelajaran merupakan suatu 

proses aktifitas belajar yang melibatkan perubahan pada aspek kognitif, 

psikomotorik, dan afektif sebagai bentuk penyesuaian pribadi dan sosial individu 

sehingga dengan pembelajaran individu diharapkan mampu menyesuaikan diri 

dengan lingkungannya dan kebutuhan belajarnya terpenuhi dan membawa 

perubahan yang optimal. Rogers (1983: 5) menyatakan bahwa pembelajaran 

melibatkan keterlibatan prsonal, perasaan dan pengetahuan manusia berada pada 

peristiwa pembelajaran, diprakarsai oleh diri sendiri, dapat meresap, dievaluasi 

oleh pelajar dan adanya intisari pembelajaran yang dibangun dalam keseluruhan 

pengalaman belajar (Raharjo, 2005: 9). Gagne (1981) menyatakan bahwa 

pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa eksternal partisipan yang 

dirancang untuk mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini 

dirancang agar memungkinkan partisipan belajar memproses informasi nyata 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Achmad Rifa‟i, 2009: 30).  
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Dari definisi tersebut, pembelajaran dapat dipahami sebagai suatu 

perubahan tingkah laku, sebagai akibat dari pengalaman dalam interaksi dengan 

lingkungan dan perubahan dalam belajar yang terjadi dengan usaha yang 

disengaja dengan tujuan tertentu. Perubahan yang dimaksudkan disini adalah 

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

proses yang kompleks pada diri seseorang. Pertanda seseorang telah belajar dapat 

dilihat dari adanya perubahan tingkah laku pada dirinya. 

2.1.2 Pola Belajar Orang Dewasa 

Menurut Raharjo (2005:  9) Pola-pola belajar ditinjau dengan 

memperhatikan entering behaviour, termasuk tahapan-tahapan perkembangan 

perilaku pribadi warga belajar dapat dibedakan menjadi 7, yaitu Signal Learning, 

Stimulus Response Learning, Chaining, Discrimination Learning, Concept 

Learning, Rule Lerning, Problem Solving. 

1. Signal Learning 

Merupakan belajar signal atau tanda atau isyarat. Signal learning dapat 

didefinisikan sebagai proses penguasaan pola-pola dasar perilaku yang bersifat 

tidak disengaja dan disadari tujuannya. Dalam pola ini terlibat aspek reaksi 

emosional dan kondisi yang diperlukan bagi berlangsungnya tipe belajar ini 

adalah diberikannya signal secara serempak perangsang-perngsang tertentu secara 

berulang-ulang.  
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2. Stimulus Response Learning 

Merupakan belajar stimulus respons atau dapat disebut dengan trial and 

error, belajar perlu dikondisikan atau berdasarkan latihan terhadap adanya 

stimulus dan respon tertentu. 

3. Chaining  

Merupakan belajar dengan mempertautkan yaitu belajar mengajar yang 

menghubungkan satuan ikatan stimulus dan respon yang satu dengan yang lain 

yaitu berkenaan dengan aspek belajar verbal. 

4. Discrimination Learning 

Merupakan belajar dengan mengadakan pembeda yaitu dalam belajar, 

siswa mengadakan diskriminasi diantara dua perangsang atau sejumlah 

perangsang yang diterimanya, kemudian memilih pula pola-pola respon yang 

dipandang sesuai. 

5. Concept Learning 

Merupakan belajar konsep yaitu mengidentifikasi persamaan karakteristik 

pola stimulus dan respon untuk membentuk suatu pengertian atau konsep.  

6. Rule Lerning 

Merupakan belajar membuat generalisasi, hukum-hukum, yaitu 

mengadakan kombinasi dari berbagai konsep dengan mengoperasikan kaidah-

kaidah logika formal sehingga dapat menemukan kesimpulan atau generalisasi 

tertentu. 
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7. Problem Solving 

Merupakan belajar memecahkan masalah yaitu belajar merumuskan dan 

memecahkan masalah dengan menggunakan berbagai kaidah yang dikuasainya. 

Jadi pola belajar mengacu pada adanya stimulus dan respon dalam 

pembelajaran yang didasarkan pada konsep-konsep pembelajaran dan 

dikembangkan pula pola belajar problem solving, dimana belajar terpusat pada 

pemecahan masalah dengan menggunakan berbagai konsep yang telah dikuasai 

individu (Raharjo, 2005: 10-11)   

2.1.3 Komponen Pembelajaran Orang Dewasa 

Proses pembelajaran terdiri dari beberapa komponen yaitu tujuan, materi, 

metode atau strategi pembelajaran, media dan evaluasi (Sanjaya, 2006: 59). 

Komponen- komponen tersebut saling berinteraksi dan berinterelasi satu sama 

yang lain. Sudjana (2006: 90) menjelaskan bahwa program pembelajaran 

mencakup tujuan pembelajaran, materi (bahan) pembelajaran, metode–teknik 

pembelajaran, media pembelajaran serta alat evaluasi hasil belajar. Sedang dalam 

Raharjo (2005: 11-14) dijelaskan bahwa proses pembelajaran terdiri dari 

komponen tujuan pembelajaran, bahan belajar, kegiatan pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komponen 

pembelajaran terdiri dari perumusan tujuan pembelajaran, bahan atau materi 

pembelajaran , metode atau teknik pembelajaran, kegiatan pembelajaran media 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 
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2.1.3.1  Tujuan Pembelajaran  

 Tujuan yang secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah instructional effect biasanya itu berupa pengetahuan , dan 

ketrampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit (Sugandi, 2004: 25). 

Penyusunan program pelatihan harus dengan tepat dapat membagi atau 

mengalokasikan waktu untuk setiap mata pelajaran dari total penyelenggaraan 

pelatihan dan tentunya berdasarkan tujuan (Hamzah, 2008: 62). Suatu rumusan 

yang menunjukkan dan menjelaskan hal yang ingin dicapai. Tujuan tersebut 

menunjukkan dan menjelaskan perubahan apa yang harus terjadi dan yang dialami 

oleh warga belajar, seperti perubahan pola pikir, perasaan dan tingkah laku warga 

belajar (Raharjo, 2005: 11-12). 

2.1.3.2  Bahan atau Materi Belajar 

 Bahan pembelajaran merupakan substansi yang akan disampaikan dalam 

proses pembelajaran, oleh karena itu bahan merupakan salah satu sumber belajar 

bagi warga belajar. Sedangkan sumber belajar itu sendiri yaitu sesuatu yang 

membawa pesan untuk tujuan pembelajaran (Sardiman dalam  Djamarah dan 

Zain, 2002: 50). Bahan pembelajaran merupakan unsur inti yang ada dalam 

kegiatan pembelajaran, karena itu bahan pembelajaran agar diupayakan untuk 

dikuasai oleh warga belajar serta minat warga belajar untuk belajar akan muncul 

bila bahan belajar yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan warga belajar. 

 Sudjana (dalam skripsi Okamahayani, 2004 :11-12) merumuskan:  

(1) Bahan pelajaran disusun dari yang sederhana menuju yang kompleks, dari 

yang mudah menuju sulit, dari yang konkrit menuju abstrak, dengan ini akan 

mudah dipahami. (2) Urutan bahan pelajaran hendaknya memperhatikan 

kesinambungan, artinya antara bahan satu dan yang lain ada hubungan. (3) Bahan 
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belajar menduduki posisi penting dalam belajar, karena dengan bahan belajar 

warga belajar dapat mempelajari hal–hal yang diperlukan dalam upaya mencapai 

tujuan belajar. Penentuan bahan belajar harus disesuaikan dengan minat yaitu 

factor yang ada dalam diri seseorang yang menyebabkan dia tertarik atau menolak 

terhadap obyek, orang dan ingin melakukan kegiatan dalam lingkungannya. 

 

 Materi pembelajaran kursus bahasa korea ini adalah 1) grammer, dengan 

harapan warga belajar mampu menulis abjad korea dengan baik dan benar. 2) 

Listening, dengan harapan warga belajar mampu memahami dan mengerti 

bagaimana orang korea berbicara dengan bahasa kesehariannya. 3) Reading, 

dengan harapan warga belajar mampu membaca abjad korea dengan baik dan 

benar. 

2.1.3.3  Kegiatan Pembelajaran 

 Kegiatan pembelajaran merupakan interaksi yang terjadi dalam proses 

pelatihan, interaksi tersebut dapat terjadi antara sumber belajar dengan warga 

belajar, interaksi dalam kegiatan belajar dan interaksi lain dalam proses atau 

situasi pembelajaran (Raharjo, 2005: 12). Proses pembelajaran merupakan proses 

komunikasi. Dalam suatu proses komunikasi selalu melibatkan tiga komponen 

pokok, yaitu komponen pengiriman pesan (tutor), penerima pesan (warga belajar), 

dan pesan itu sendiri (Hamzah, 2008: 162). Jadi kegiatan pembelajaran adalah 

proses interaksi antara pengirim pesan, penerima pesan, dan pesan itu sendiri yang 

ketiganya saling keterkaitan. 

Tugas pengajar atau instruktur selama pembelajaran adalah menciptakan 

dan menjaga kondisi belajar yang kondusif. Beberapa saran yang dapat dilakukan 

pengajar atau instruktur dalam menciptakan dan menjaga kondisi belajar yang 

kondusif, antara lain sebagai berikut:  
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(1) Menunjukkan sikap yang tegas dan tanggap. (2) Membagi perhatian. (3) 

Memberi kesempatan peserta belajar untuk berunjuk kerja. (4) Beri selingan 

dengan humor-humor di antara waktu belajar. 

 

2.1.3.4  Metode Pembelajaran 

 Metode pembelajaran merupakan cara–cara yang digunakan pengajar atau 

instruktur untuk menyajikan informasi atau pengalaman baru, meggali 

pengalaman pserta belajar, menampilkan unjuk kerja peserta belajar dan lain–lain 

(Hamzah, 2008: 65). Metode belajar adalah cara memproses kegiatan belajar 

mengajar supaya warga belajar dapat belajar atau berinteraksi secara aktif 

sehingga terjadi perubahan pada dirinya sendiri sesuai dengan tujuan belajar yang 

direncanakan (Nur Halim, 2007: 69). 

Jadi metode pembelajaran merupakan metode yang digunakan dalam 

kegiatan pembelajaran untuk menunjang pencapaian tujuan pembelajaran pada 

pelatihan. Metode pembelajaran dalam pelatihan merupakan suatu cara dalam 

mereaksi terhadap stimulus dengan memperhatikan syarat guna menunjang tujuan 

pembelajaran yang telah dirumuskan oleh sumber belajar dalam upaya 

membelajarkan warga belajar (Raharjo, 2005: 12). 

Metode pembelajaran yang digunakan berkaitan erat dengan strategi 

pembelajaran yang dipilih serta kegiatan belajar yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran dalam pelatihan. Strategi pembelajaran merupakan 

pola umum mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk 

mencapai tujuan pembelajaran (Sugandi, 2004: 29). Jadi metode belajar yang 

digunakan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan materi pembelajaran. 
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Dalam Hamzah (2008: 65) metode pembelajaran yang sering digunakan 

dalam pembelajaran orang dewasa antara lain: ceramah dan tanya jawab, 

demonstrasi atau praktek, diskusi dan presentasi, simulasi, permainan, seminar, 

dan studi banding.    

Metode pembelajaran pada kursus bahasa korea ini diselenggarakan secara 

praktek dan teori dengan presentase untuk praktek 75% dengan menggunakan 

metode demonstrasi, kerja praktek dan tanya jawab, kemudian untuk kegiatan 

teori sebanyak 25% dengan metode ceramah, diskusi serta tanya jawab. 

2.1.3.5  Media atau Sarana Pembelajaran 

 Media atau sarana pembelajaran merupakan komponen masukan yang 

dapat membantu pelaksanaan proses pembelajaran atau pelatihan. Media 

pembelajaran adalah alat atau wahana yang digunakan dalam proses pembelajaran 

untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran (Sugandi, 2004: 30). Hamzah 

(2008: 65) media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

pesan atau informasi dari pengajar atau instruktur kepada pserta belajar.  

Tujuan penggunaan media pembelajaran adalah untuk memperjelas materi 

atau bahan belajar yang disampaikan oleh pembelajar. Kesulitan-kesulitan yang 

terdapat dalam materi belajar dapat disederhanakan pengertiannya sehingga 

mudah untuk dimengerti. Namun yang harus diperhatikan dalam penggunaan 

media pembelajaran adalah kesesuaiannya dengan isi dan tujuan pembelajaran 

yang dirumuskan. Tujuan pembelajaran menjadi acuan dasar terhadap pemilihan 

dan penggunaan media pembelajaran. Karena itu, pemilihan dan penggunaan 

media pembelajaran harus tetap berdasar pada tujuan utama pembelajaran yang 
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telah dirumuskan agar peran media dapat ditempatkan sebagaimana mestinya, 

yakni sebagai alat bantu penyalur pesan. 

Sebagai alat bantu, media pembelajaran berfungsi sebagai jalan untuk 

mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini berarti penggunaan media pembelajaran 

adalah untuk mendukung proses pembelajaran dan untuk mencapai hasil yang 

lebih baik. Setiap media memiliki kelebihan dan kekurangan karena itu, 

pembelajar dituntut cakap memilih atau menentukan media mana yang paling 

cocok untuk salah satu kegiatan pembelajaran. Hal ini dimaksudkan agar jangan 

salah dalam memilih atau menentukan media pembelajaran tersebut. 

Jadi media pembelajaran adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan 

informasi dalam proses pembelajaran. Media utama yang digunakan pada 

pembelajaran dalam dapat berupa alat atau bahan yang diperlukan dalam kegiatan 

pembelajaran. 

Sarana pembelajaran juga ikut memperlancar proses pembelajaran 

contohnya kondisi fisik dan lingkungan lembaga seperti:  

(1) Lingkungan alam di luar lembaga mencakup topografi, flora fauna serta jenis 

mata pencaharian penduduk sekitar menjadi sumber bahan belajar dan sumber 

inspirasi bagi pamong belajar dalam menunjang proses belajar mengajar. (2) 

Lingkungan fisik mencakup bangunan gedung perkantoran, perumahan rakyat, 

dan pabrik, dapat pula menjadi sumber inspirasi bagi warga belajar dan pamong 

belajar serta warga belajar. (3) Lingkungan sosial mencakup struktur sosial, adat 

istiadat, gotong royong, rasa simpati, kekeluargaan (Mappa, 1994; 45-46). 

 

Dalam pembelajaran pengajar atau instruktur dalam pemilihan dan 

penggunannya perlu memperhatikan hal–hal berikut:  

(1) Biaya pembelian dan pemeliharaan yang murah. (2) Kesesuaian dengan 

metode pembelajarannya. (3) Kesesuian dengan karakteristik pserta belajar. (4) 

Pertimbangan kepraktisan, seperti kemudahan dalam penggunaan, kemudahan 
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dalam mendapatkan, kesesuaian dengan fasilitas kelas, keamanan dalam 

penggunaan, kemudahan dalam pemeliharaan, daya tahannya (tidak cepat rusak). 

 

Contoh media yang efektif untuk pembelajaran orang dewasa:  

(1) Media suara langsung. (2) Media cetak (modul,buku). (3) Media audio 

(radio,televisi,video). (4) Papan tulis, media transparansi, film, computer, media 

grafis. (5) Objek nyata (Hamzah, 2008;66-67) 

 

Media pembelajaran yang digunakan dalam kurus bahasa korea ini adalah 

buku panduan, CD player, CD percakapan, CD soal-soal, soal-soal latihan, papan 

tulis, penghapus, spidol dan media lain yang mendukung dalam proses 

pembelajaran bahasa korea ini. 

2.1.3.6  Evaluasi Pembelajaran 

 Evaluasi pembelajaran adalah keseluruhan kegiatan pengukuran 

(pengumpulan data dan informasi), pengelolaan, penafsiran, dan pertimbangan 

untuk membuat keputusan tentang tingkat hasil belajar yang dicapai oleh siswa 

setelah melakukan kegiatan belajar dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran 

yang telah ditetapkan (Hamalik, 2001). Dapat pula diartikan evaluasi adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis yang mencakup tujuan, 

perancangan dan pengembangan instrument, pengumpulan data, analisis dan 

penafsiran untuk menentukan suatu nilai dengan standar penilaian yang telah 

ditentukan (Hamzah, 2008: 68). 

Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses 

pembelajaran. Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk menjawab apakah terdapat 

perbedaan atau perubahan yang signifikan antara hasil yang diinginkan atau 

direncanakan dengan kenyataan di lapangan. Selain itu evaluasi bukan saja 

berfungsi untuk melihat keberhasilan warga belajar dalam proses pembelajaran, 
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tetapi juga sebagai umpan bagi tutor atau kinerjanya dalam pengelolaaan 

pembelajaran (Hamzah, 2008: 60). 

Evaluasi merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena 

dengan evaluasi dapat ditentukan tingkat keberhasilan suatu program, sekaligus 

juga dapat diukur hasil–hasil yang dicapai oleh suatu program. Jadi evaluasi 

merupakan tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang 

ada hubungannya dengan pendidikan. 

Model evaluasi yang popular dan sering digunakan dalam pembelajaran 

orang dewasa: 

1. Model input-process-output-outcome adalah pengembangan dari model 

CIPP didasarkan atas pelatihan merupakan suatu system yang mencakup 

tiga komponen subsistem yaitu masukan, proses dan hasil belajar. 

2. Model internal dan eksternal yaitu evaluasi yang dilakukan oleh 

penyelenggara program dan evaluasi eksternal yaitu evaluasi yang dilakukan 

oleh bukan pembuat program. 

Jadi pelaksanaan pembelajaran perlu memperhatikan komponen 

pembelajaran yaitu tujuan belajar harus jelas dan berorientasi pada 

penyelenggaraan pembelajaran, kegiatan pembelajaran mengacu pada interaksi 

partisipatif antara warga belajar dengan tutor, metode pembelajaran disesuaikan 

dengan kebutuhan belajar dan materi pembelajaran, media atau sarana belajar 

digunakan seoptimal mungkin untuk menunjang krgiatan belajar, evaluasi 

pembelajaran sebagai penentu tingkat keberhasilan melalui teknik evaluasi yang 

sesuai dengan program pembelajaran (Raharjo, 2005: 13) 
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2.1.3.7  Hasil Belajar 

 Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki oleh warga belajar setelah 

ia menerima pengalaman belajarnya (Sudjana, 2000:50). Hasil yang dicapai 

berupa angka atau nilai yang diperoleh dari tes hasil belajar. Tes hasil belajar 

dibuat untuk menentukan tingkat pengetahuan dan keterampilan penguasaan 

materi. Penilaian terhadap hasil belajar dapat memberikan informasi 

perkembangan seorang siswa atau warga belajar dalam belajar sehingga instruktur 

dapat memperbaiki dan menyusun kembali kegiatan pembelajaran baik untuk 

keseluruhan kelas maupun individu. 

Bloom (Sudjana 2000: 50-55) menjelaskan bahwa hasil belajar 

diklasifikasikan dalam tiga kategori , yaitu : 

a. Hasil belajar kognitif, berkenaan dengan kemampuan intelektual yang terdiri 

dari : pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan evaluasi. 

b. Hasil belajar afektif, berkenaan dengan sikap dan minat yang terdiri dari : 

penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi dan internalisasi. 

c. Hasil belajar psikomotorik, mencakup keterampilan fisik (Motorik) dan 

kemampuan bertindak yang terdiri dari : gerak reflek, keterampilan gerakan. 

 

2.2 Kursus 

2.2.1 Sejarah Kursus 

Pembinaan kursus dilakukan sejak bulan April tahun 1976, yaitu sejak 

serah terima fungsi pembinaan kursus-kursus kejuruan/keterampilan sebagai 

program pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat dari 
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Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah kepada Direktorat Jenderal 

Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga (PLSOR) Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Setahun berikutnya ditetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kepmendikbud) Republik Indonesia Nomor 0151/U/1977 tentang 

Pokok-pokok Pelaksanaan Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang 

diselenggarakan Masyarakat, tanggal 24 Mei 1977. Sejak itu kursus-kursus 

kejuruan/keterampilan dikenal sebagai Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang 

diselenggarakan Masyarakat (PLSM atau Diklusemas). 

Kepmendikbud tersebut menetapkan pembinaan PLSM dengan: (1) 

merencanakan berbagai jenis pendidikan, sasaran dan fungsinya; (2) mengatur 

pembakuan lembaga yang meliputi isi dan mutu pelajaran serta alat belajar 

mengajarnya; (3) merencanakan peningkatan mutu tenaga pembina/pamong 

belajar dan pengajarnya; (4) mengatur pembakuan dan tata cara penyelenggaraan 

ujian, penilaian dan ijazahnya; dan (5) mengatur dan mengawasi perizinan 

lembaga serta mengikuti perkembangannya. Keputusan Mendikbud tersebut juga 

menetapkan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Olahraga dalam 

ruang lingkup tugas dan wewenang pembinaannya: (1) bertugas dan 

bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan teknis PLSM secara menyeluruh 

dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada 

masyarakat; dan (2) menyusun pola dasar pembinaan PLSM baik di Pusat maupun 

Daerah. Selanjutnya pada tahun 1981 ditetapkan tiga buah Keputusan Mendikbud 

yang mengatur tentang kursus PLSM, yaitu; Nomor 0150a/U/1981 tanggal 25 
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April 1981 tentang Peraturan Umum Penyelenggaraan Kursus PLSM; Nomor 

01506,U/ 1981 tanggal 26 April 1981 tentang Peraturan Umum Pelaksanaan 

Pembinaan Kursus dan Program PLSM, dan Nomor 0153/U/1981 tanggal 29 

April 1981 tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Kursus PLSM. 

Kepmendikbud Nomor 0150a/U/1981 antara lain menetapkan: Kursus 

PLSM hanya boleh diselenggarakan oleh seorang, sekelompok orang, dan badan 

hukum swasta. Program kursus PLSM dikelompokkan ke dalam sepuluh rumpun 

pendidikan (kerumahtanggaan, kesehatan, keolahragaan, pertanian, kesenian, 

kerajinan dan industri, teknik dan perambahan, jasa, bahasa, khusus), setiap 

rumpun mencakup berbagai jenis pendidikan, dan setiap jenis pendidikan 

keterampilan dikembangkan pada tingkat/jenjang dasar, terampil, mahir. 

Kurikulum, sejauh belum ada kurikulum nasional dapat dilaksanakan kurikulum 

kursus. Ujian terdiri atas ujian lokal kursus dan ujian nasional. Untuk 

memantapkan kerjasama dengan badan/lembaga di luar kursus dibentuk 

organisasi kursus, sumber belajar, dan penguji. 

Keberadaan organisasi tersebut kemudian dalam Keputusan Direktur 

Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga Nomor KEP-105/ E/L/ 

1990 tanggal 13 Oktober 1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan 

Kursus Diklusemas disebut organisasi mitra pendidikan Masyarakat. Kepdirjen 

inilah yang mengatur seluruh kebijakan operasional pembinaan dan 

pengembangan kursus pada saat itu. Organisasi mitra tersebut dibentuk oleh 

masyarakat berdasarkan keahlian/profesi, meliputi: Himpunan Penyelenggara 
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Kursus, Himpunan Sumber Belajar dan Penguji ujian nasional kursus, dan Ikatan 

Keterampilan sejenis yang menghimpun para ahli keterampilan dan para lulusan 

kursus yang sejenis. 

Keputusan Mendikbud Nomor 0150b/U/1981 antara lain menetapkan: 

pembinaan kursus dan program PLSM adalah tuntunan dan bimbingan edukatif 

yang terarah bagi kursus dan program PLSM; Kegiatan pembinaan antara lain 

pembakuan kurikulum dan silabus, pengadaan buku pelajaran, pedoman dan 

petunjuk, penataran dan penyegaran pamong belajar/penyelenggara, sumber 

belajar/guru dan tenaga teknis lainnya, penyelenggaraan evaluasi belajar/ujian, 

penyelenggaraan lomba tiap jenis keterampilan, seminar, lokakarya, dan lain-lain. 

Mewajibkan kursus PLSM mendaftarkan pada Depdikbud, mengikuti Rencana 

pelajaran yang ditetapkan atau disahkan oleh Depdikbud, menggunakan tenaga 

sumber belajar/guru yang berhak dan berwenang dalam mata pelajaran yang 

bersangkutan; melarang kursus PLSM menyelenggarakan kursus-kursus dan ujian 

luar negeri serta ujian tanpa izin Depdikbud; pembinaan terhadap kursus dibantu 

oleh konsorsium rumpun pendidikan yang bersangkutan. 

Berkaitan dengan konsorsium ini, Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor 

KEP-105/E/L/1990 menjelaskan subkonsorsium yang tugasnya adalah 

memikirkan, menelaah, dan merumuskan program pembinaan kursus yang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan; 

dan anggota subkonsorsium adalah anggota masyarakat dari unsur pengelola 

pendidikan, sumber belajar, pengguna tenaga hasil kursus, dan tenaga ahli, serta 

unsur pemerintah. 
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Keputusan Mendikbud Nomor 0153/U/1981 antara lain menetapkan: 

Syarat-syarat izin kursus adalah bukti diri pendiri/penyelenggara atau salinan akte 

notaris badan hukum penyelenggara, salinan kurikulum/silabi, keterangan tentang 

lokasi kursus, daftar fasilitas/sarana dan prasarana yang dimiliki, daftar 

penyelenggara, pemimpin/penanggungjawab dan sumber belajar/tenaga pendidik 

serta riwayat hidupnya, dll; Permohonan izin kursus diajukan kepada Kepala 

Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya untuk dilakukan pengecekan dan 

pengamatan; Permohonan izin dan rekomendasi dari Kepala Kantor Depdikbud 

Kabupaten/Kotamadya diteruskan kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud 

Propinsi untuk dipertimbangkan; Bila permohonan memenuhi persyaratan, Kepala 

Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi menerbitkan surat izin kursus yang 

bersangkutan. 

2.2.2  Konsep Kursus 

2.2.2.1  Pengertian Kursus 

 Salah satu tujuan pendidikan luar sekolah adalah membina warga belajar 

(siswa) agar memiliki pengetahuan, sikap mental yang diperlukan untuk 

mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah, atau melanjutkan ke tingkat atau 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi (Napitupulu, 1992: 38). Untuk mewujudkan 

tujuan tersebut dapat ditempuh melalui kegiatan-kegiatan pendidikan di lingkup 

pendidikan luar sekolah. 

Satuan pendidikan luar sekolah adalah wahana untuk melaksanakan 

program-program belajar dalam upaya menciptakan suasana yang menunjang 

perkembangan warga belajar dalam kaitannya dengan perluasan wawasan 
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pengetahuan, keterampilan, dan kesejahteraan keluarga. Salah satu wadah 

kegiatan pembelajaran tersebut adalah kursus. Direktorat Pembinaan Kursus dan 

Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan 

kebijakan , pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan kursus 

dan kelembagaan.  

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan menyelenggarakan 

fungsi–fungsinya sebagai berikut : 

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kursus dan kelembagaan. 

2. Penyiapan bahan perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur 

di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan 

3. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kursus dan 

kelembagaan 

4. Pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di bidang pembinaan 

kursus dan kelembagaan. 

5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat  

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan terdiri dari : 

1. Sub Direktorat Peningkatan Mutu Kursus 

2. Sub Direktorat Pengembangan Informasi Kursus 

3. Sub Direktorat Pengembangan Kelembagaan 

4. Sub Direktorat Kemitraan 

5. Sub Bagian Tata Usaha 

Program pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat 

disebut kursus (Sihombing, 2000:39). Jumlah dan jenis kursus berkembang pesat 

seiring dengan pesatnya permintaan masyarakat akan kebutuhan kelulusan kursus. 

Secara konseptual kursus didefinisikan sebagai proses pembelajaran tentang 

pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh 

suatu lembaga yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri. 

Sedangkan Kelembagaan Pendidikan Nonformal adalah lembaga pendidikan yang 

menyelenggarakan pendidikan nonformal bagi masyarakat, baik yang diprakarsai 
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oleh pemerintah maupun masyarakat. Pembinaan suatu kegiatan yang dilakukan 

secara efektif, efisien, berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang lebih. 

Sehingga Pembinaan Kursus dan Kelembagaan adalah merupakan pembinaan 

terhadap kursus dan lembaga PNF melalui proses pembelajaran dan manajemen 

kelembagaan PNF sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, 

memiliki kompetensi dan berdaya saing di kancah pasar global. Kursus 

didefinisikan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, 

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

adalah kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat 

selanjutnya disebut kursus, adalah satuan pendidikan luar sekolah yang 

menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental bagi 

warga belajar yang memerlukan bekal dalam mengembangkan diri, bekerja 

mencari nafkah dan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. 

Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan swadana 

masyarakat. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Kepmendikbud) 

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

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

pembinaannya: 1) Bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan 

teknis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat secara 

menyeluruh dalam rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan 

pendidikan kepada masyarakat; dan 2) Menyusun pola dasar pembinaan 

pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, baik di pusat maupun 

daerah. Kursus diselenggarakan bagi warga belajar yang memerlukan bekal untuk 
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mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat yang 

lebih tinggi. Jadi kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas 

sekumpulan warga masyarakat yang memberikan pengetahuan, keterampilan, dan 

sikap mental tertentu bagi warga belajar yang dilaksanakan dalam jangka tertentu. 

Jadi kursus adalah kegiatan untuk menambah keterampilan yang 

diselenggarakan oleh lembaga baik untuk mendapatkan sertifikat maupun tidak, 

jadi kursus adalah merupakan satuan Pendidikan Luar Sekolah yang 

diselenggarakan bagi warga belajar yang membutuhkan bekal untuk 

mengembangkan diri.  

Lembaga kursus adalah lembaga PLS yang diprakarsai, dibiayai dan 

diselenggarakan oleh masyarakat (perorangan, kelompok atau komunitas) yang 

melayani warga belajar sehingga memiliki pengetahuan, keterampilan fungsional, 

dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, memeproleh pekerjaan, 

berusaha mandiri, dan atau melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Lembaga kursus menyelenggarakan dan atau mengelolakursus-kursus yang terdiri 

atas 10 rumpun, meliputi rumpun: 1) teknologi kerumahtanggaan, 2) kesehatan, 3) 

keolahragaan, 4)  pertanian, 5) kesenian, 6) kerajinan dan industri), 7) teknik dan 

perambahan, 8) jasa, 9) bahasa, 10) peternakan (Tim Pengembang Ilmu 

Pendidikan FIP-UPI, 2011: 138). 

2.2.2.2  Tujuan Kursus 

Sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 

26 ayat 5, maka kursus dan pelatihan diselenggarakan dengan tujuan untuk 

memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

http://www.bukabuku.com/search/index?searchtype=author&searchtext=Tim%20Pengembang%20Ilmu%20Pendidikan%20FIP%20-%20UPI
http://www.bukabuku.com/search/index?searchtype=author&searchtext=Tim%20Pengembang%20Ilmu%20Pendidikan%20FIP%20-%20UPI
http://www.bukabuku.com/search/index?searchtype=author&searchtext=Tim%20Pengembang%20Ilmu%20Pendidikan%20FIP%20-%20UPI
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mengembangkan diri, mengembangkann profesi, bekerja, usaha mandiri, dan atau 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kepada masyarakat yang 

membutuhkan. 

Kursus bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal ini mempunyai tujuan yaitu 

pada akhir kursus para warga belajar diharapkan mampu berbahasa Koea dengan 

baik dan benar sehingga menunjang kemampuan berbahasa mereka setelah 

mendapatkan pekerjaan di Korea Selatan. 

2.2.3 Kursus Dimasa Sekarang 

 Dalam perkembangannya, pembinaan kursus disesuaikan dengan lahirnya 

peraturan perundangan-undangan baru atau peraturan lama yang tidak 

bertentangan dengan peraturan baru dan kepentingan nasional atau masih relevan 

dan belum dicabut. Peraturan baru yang menjadi acuan pokok pembinaan kursus 

dan pengembangan kursus ke masa depan adalah Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah yang 

telah dan akan ditetapkan kemudian serta peraturan lain di bawahnya. Disamping 

itu, pembinaan dan pengembangan kursus diupayakan dapat mengikuti dan 

menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 

budaya serta kebutuhan masyarakat akan pembangunan di bidang pendidikan dan 

ikut berperan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengentaskan 

kemiskinan dan mengurangi pengangguran dengan memberikan bekal sesuai 

kebutuhan mereka. 

  Peran tersebut sesuai dengan UU Sisdiknas pasal 26 ayat (4) dan (5) yang 

menyatakan bahwa lembaga kursus dan pelatihan sebagai satuan pendidikan 
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nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan; keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan 

diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penjelasan pasal 26 ayat (5) menyatakan 

bahwa Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan 

keterampilan, standar kompetensi. pengembangan sikap kewirausahaan serta 

pengembangan kepribadian profesional. Kursus dan pelatihan dikembangkan 

melalui sertifikasi dan akreditasi yang bertaraf nasional dan internasional. 

2.2.4 Jenis Kursus 

Dalam situs (http://infokursus.net/ download/ 2804100841buku _tentang_ 

kursus_0k.pdf) jenis kursus yang ada adalah sebagai berikut: 

1. Kursus Para-Profesi (KPP)  

Program pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada Pendidikan 

Kecakapan Hidup (PKH) yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki 

kompetensi di bidang keterampilan tertentu seperti operator dan teknisi yang 

bersertifikat kompetensi sebagai bekal untuk bekerja.   

2. Kursus Wirausaha Perkotaan (KWK)  

 KWK adalah program Pendidikan Kecakapan Hidup yang 

diselenggarakan untuk memberikan kesempatan belajar bagi masyarakat di bidang 

usaha yang berspektrum perkotaan guna memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

menumbuhkembangkan sikap mental berwirausaha, dalam mengelola diri dan 

lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha. 

http://infokursus.net/%20download/%202804100841buku%20_tentang_%20kursus_0k.pdf
http://infokursus.net/%20download/%202804100841buku%20_tentang_%20kursus_0k.pdf
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3. Kursus Wirausaha Pedesaan (KWD)  

KWD adalah program Pendidikan Kecakapan Hidup yang diselenggarakan 

oleh lembaga yang bergerak dibidang pendidikan nonformal dan informal untuk 

memberikan kesempatan  belajar bagi masyarakat yang belum mendapat 

kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan 

menumbuhkembangkan sikap mental berwirausaha dalam mengelola potensi diri 

dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk berusaha atau bekerja.  

4. Kursus Wirausaha Pedesaan (KWD) bagi Daerah Tertinggal  

KWD Daerah Tertinggal adalah program pelayanan pendidikan berupa 

kursus dan pelatihan yang diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan peserta didik 

di kawasan daerah tertinggal agar memiliki kompetensi (pengetahuan, 

keterampilan dan  sikapmental kreatif) dalam mengelola potensi diri dan 

lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan berusaha. 

5. PKH bagi lembaga Kursus dan Pelatihan (PKH-LKP)  

PKH-LKP adalah program Pendidikan Kecakapan Hidup yang 

diselenggarakan secara khusus untuk memberikan kesempatan belajar bagi 

masyarakat agar memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

menumbuhkembangkan sikap mental kreatif, inovatif, bertanggung jawab serta 

berani menanggung resiko (sikap mental profesional) dalam mengelola potensi  

diri dan lingkungannya yang dapat dijadikan bekal untuk bekerja dan atau  

berwirausaha dalam upaya  peningkatan kualitas hidupnya. 
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2.2.5 Kursus Bahasa Korea 

Lembaga Kursus dan pelatihan adalah satuan pendidikan nonformal yang 

berfungsi menyelenggarakan kursus dan/atau pelatihan  bagi masyarakat yang 

memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau 

melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Satuan Lembaga kursus 

dan pelatihan biasanya menyelenggarakan program pendidikan kecapakapan 

hidup, program pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, dan program 

pendidikan kepemudaan. 

LPK Sonagi merupakan lembaga pelatihan bahasa korea yang 

beralamatkan Jl. Serma Darsono Desa Pucakwangi Kecamatan Pageruyung 

kabupaten Kendal. Lembaga kursus ini bertujuan memberikan pelayanan 

yang lebih baik untuk masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri dengan 

tujuan negara Korea Selatan. Kursus bahasa korea adalah satuan pendidikan 

luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, keterampilan 

berbahasa korea bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam 

mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah. 

2.2.6 Komponen-komponen Kursus 

LPK Sonagi yang berdiri pada tahun 2009 dengan kiprah untuk 

mengentaskan kemiskinan dan pengangguran para remaja yang berada di 

kabupaten Kendal dan sekitarnya melalui kursus bahasa Korea agar mereka bisa 

diterima untuk bekerja di Korea Selatan. Adapun komponen–komponen kursus 

bahasa Korea yang ada di LPK Sonagi adalah sebagai beriku:  
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2.2.3.3  Tutor/instruktur 

 Pendidik atau tutor pada warga belajar orang dewasa adalah orang yang 

mampu berperan sebagai pembimbing belajar, bukan guru yang cenderung 

memperlakukan warga belajar sebagai objek pengajaran dan dan cenderung 

menggurui sebagaimana pada proses pembelajaran yang berlangsung di lembaga 

pendidikan persekolahan. Berdasaekan pemikiran tersebut maka pendidik atau 

tutor adalah mitra dan pembimbing warga belajar yang menempatkan dirinya 

sebagai sumber belajar, yang berarti pula pengelolaan pembelajaran berpusat pada 

warga belajar (Raharjo, 2005: 16-17). 

 Karakteristik tutor menurut Raharjo (2005 : 17) adalah : 

1. Memiliki ijazah dari Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK) 

2. Menguasai substansi yang diajarkan 

3. Sehat jasmani dan rohani, artinya tidak memiliki penyakit menular dan cacat 

fisik yang dapat mengganggu tugasnya 

4. Menguasai teknik pembelajaran partisipatif 

5. Mampu mengelola pembelajaran sesuai dengan yang diajarkan 

 

2.2.3.4  Warga Belajar/Pesrtta Didik 

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

anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

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

belajar adalah anggota masyarakat, tanpa batas umur, yang memerlukan suatu 

atau beberapa jenis pendidikan tertentu, mempunyai hasrat untuk belajar, serta 

bersedia membiayai sebagian atau segala keperluan belajarnya. 

2.2.3.5  Sarana dan Prasarana Pembelajaran 

  Sarana adalah segala sesuatu berupa peralatan praktik utama yang dapat 

digunakan sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan dari 
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seluruh kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan 

nonformal. Prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi 

pembelajaran di lembaga pendidikan nonformal berupa lahan dan bangunan. 

 Sarana dan prasarana kursus yang ada di LPK Sonagi  adalah 1) gedung 

untuk pembelajaran 2) software berupa buku modul, 3) brandware berupa tutor 

belajar berjumlah 2 orang, 4) hardware berupa white board, spidol, penghapus dan 

peralatan praktik yang terdiri dari CD player, CD latihan, CD percakapan, sound 

sistem  serta media lain yang diperlukan dalam pendalaman materi kursus. 

2.2.3.6  Metode Pembelajaran Kursus 

Metode pembelajaran merupakan berbagai cara yang digunakan untuk 

mengelola tugas-tugas belajar agar memperlancar aktivitas belajar. Sebiasa 

mungkin pendidik menggunakan metode pembelajaran yang mampu mendorong 

partisipasi partisipan didalam proses pembelajaran (Achmad Rifa‟i, 2009: 101). 

 Kelancaran berbahasa merupakan suatu masalah pengulangan. Ada dua 

cara untuk mengulangi bahasa, dengan cara dihapalkan di kepala, atau dengan 

cara subtitusi (penggantian). Menghapalkan nyanyian atau dialog dapat membantu 

warga belajar dalam latihan berckakap-cakap. Metode meliputi, pemilihan bahan, 

penentuan urutan bahan, pengembangan bahan,  rancangan evaluasi dan remedial. 

Maka langkah metode ditetapkan setelah instruktur menetapkan kompetensi dasar 

beserta indikator-indikatornya.  Dewasa ini ada beberapa metode pembelajaran 

bahasa yang masih  dipergunakan, baik secara terpisah-pisah maupun 

digabungkan beberapa metode dalam pelaksanaannya. Dalam pembelajaran 

bahasa menurut Meckey (Parera, 2004: 19) terdapat lima belas macam metode 
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pembelajaran bahasa yaitu, direct method, natural method, psychological method, 

phonetic method, reading method, grammer language method, translation 

method, grammer translation method, eclectic method, the unit method, language 

control method, mim-mem method, practice-theory method, the dual language 

method, cognate method. 

1. Direct Method 

Direct Method  atau metode langsung adalah metode pembelajaran bahasa 

yang di dalam pelaksanaanya guru menggunakan bahasa sasaran, yaitu bahasa 

yang diajarkan. Dari pihak siswa tidak boleh menggunakan bahasa ibu atau 

bahasa pertamanya selama pembelajaran berlangsung. Penggunaan metode 

langsung dalam pembelajaran bahasa menuntut agar semua aspek bahasa yang 

diberikan disajikan dalam bahasa yang diajarkan. Fungsi metode ini dibedakan 

menjadi 2 yaitu bagi guru dan siswa. Bagi siswa berfungsi memudahkan untuk 

mampu berbahasa (lisan) dengan tepat, memberikan situasi yang menyenagkan, 

dan medorong siswa untuk belajar bahasa, sedang bagi guru metode ini 

memudahkan guru untuk mengajar berbahasa tanpa menggunakan bahasa 

pengantar bahasa lain selain bahasa sasaran. Metode ini memiliki kelebihan atau 

keuntungan, yaitu 1) dapat menghindarkan diri menyuruh murid-murid menghafal 

bahasa buku yang kaku yang kadang-kadang tidak sesuai dengan pemakaian 

bahasa yang sesungguhnya dalam masyarakat. 2) Perhatian murid akan tumbuh 

dengan wajar. Pateda (2010: 130) menambahkan 1) terdidik memperoleh 

kesempatan banyak untuk mempraktikkan bahasa, dan 2)  terdidik dapat 

mempraktikkan bahasa sesuai dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. 
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Disamping memiliki keunggulan, metode langsung memiliki kelemahan, yaitu 1) 

tidak semua vokabuler dapat diajarkan dengan menghubungkan secara langsung 

dengan benda, situasi, atau gerak yang digambarkan. Sebagian harus dijelaskan 

dengan memberikan sinonim, antonim, definisi, penjelasan-penjelasan atau dalam 

pemakaiannya. 2) Adannya kecenderungan terlambatnya keterampilan membaca. 

3) Pengetahuan kata-kata lebih tinggi daripada penggunaan kata tersebut. 4) Sulit 

menciptakan suasana kelas hidup (Burhan, 2009: 158). 

2. Natural method 

Prinsip yang melandasi metode alamiah, menurut Burhan (2009: 163) 

adalah mengajarkan bahasa harus sesuai dengan kebiasaan anak-anak belajar 

bahasa ibunya. Hastuti (1996: 18) menambahkan bahwa 1) anak selalu 

mempelajari bahasa melalui apa yang didengarnya dan tidak melalui apa yang di-

lihatnya,  2) mengajarkan kata harus lebih dulu mengajarkan bunyi-bunyinya. 

Sejalan dengan itu, Mackey dalam Pateda (2010: 130) mencatat bahwa metode 

alamiah mempunyai ciri 1) pengajaran langsung kepada benda atau digunakan 

gambar, 2) kata-kata baru diajarkan berdasarkan pengetahuan si terdidik mengenai 

kata lama, 3) tidak ada terjemahan, 4) kesalahan berbahasa segera diberitahukan, 

dan 5) tahap pengajaran, yakni menyimak, berbicara, membaca, menulis, dan tata 

bahasa.Keunggulan metode ini ialah siswa mudah memahami, sebab siswa 

langsung menghayati benda, sifat, proses terhadap hal yang dimaksud. 

3. Psychological Method 

Metode ini didasarkan pada visualisasi mental dan asosiasi terhadap ide-

ide. Menurut Mackey dalam Pateda (2010: 130) dan Burhan (2009: 165) ciri 
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utama metode ini, yakni 1) benda, diagram, gambar, dan lembar peraga digunakan 

untuk menimbulkan imaji mental terhadap kata yang diajarkan, 2) kosa kata 

disusun ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan jenis kalimat idiomatis yang 

dikaitkan dengan bahan yang sedang diajarkan, 3) tiap kelompok merupakan satu 

pokok bahasan, 4) pelajaran dibagi atas bab dan subbab, 5) pengajaran bersifat 

oral pada mulanya, lalu menggunakan buku, 6) bahasa sehari-hari dihindari 

meskipun tidak dilarang 7) karangan diperkenalkan setelah beberapa kali 

pelajaran, dan 8) pelajaran dimulai dengan tata bahasa, dan membaca setelah itu. 

Keuntungan metode ini, siswa dilibatkan secara langsung aktivitas mentalnya, 

sehingga bahan yang diajarkan sukar dilupakan. Si terdidik terhindar dari bahasa 

ibu. Bagi siswa yang aktivitas mentalnya lemah akan mengalami kesukaran atau 

hambatan belajar. 

4. Phonetic Method 

Metode ini dikenal juga dengan metode ucapan (oral method), karena 

dianggap sebagai usaha penyempurnaan dari metode langsung, ia biasa disebut 

juga reform method. Jadi, metode ini berhubungan erat dengan metode langsung. 

Menurut metode fonetik, pelajaran sebaiknya diawali oleh latihan-latihan 

pendengaran (ear training) bunyi. Setelah itu, diikuti oleh latihan-latihan 

pengucapan bunyi terlebih dahulu, diteruskan kemudian oleh kata, kalimat 

pendek, dan akhirnya kalimat yang lebih panjang. Lalu, kalimat-kalimat tersebut 

dirangkaikan menjadi percakapan dan cerita. Disebut metode fonetik karena 

materi pelajaran ditulis dalam notasi fonetik,bukan ejaan yang lzim digunakan. 
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5. Reading Method  

Tujuan utamanya ialah agar siswa mempunyai keterampilan dan 

pengetahuan membaca. Teks dibagi atas dua bagian, yaitu teks pendek dan teks 

panjang. Mula-mula daftar kata yang akan diajarkan, termasuk terjemahannya, 

dan gambarnya. Setelah kosa kata tertentu dikuasai, berikutnya cerita yang agak 

panjang diberikan dengan maksud agar si terdidik menguasai kosa kata. Metode 

ini sangat baik untuk memotivasi kebiasaan membaca di kalangan anak didik. Di 

samping itu dapat memberi sumbangan berupa pengetahuan. Akibat seringnya 

membaca, ada kemungkinan keterampilan kemungkinan yang lain akan kurang 

mendapat perhatian. 

6. Grammer Language Method  

Grammar Method yaitu suatu metode yang mengajarkan kepandaian 

dalam berbahasa. pengajar bukan mengajarkan kepandaian bahasa, melainkan 

mengajar tentang bahasa. Menurut metode gramatika ini, pengetahuan kaidah-

kaidah tata-bahasa dianggap lebih penting daripada kemahiran untuk 

menggunakan tata-bahasa itu. Metode ini memberi tekanan pada pengajaran 

kaidah daripada penggunaan bahasa atau penggunaan kaidah itu sendiri. Dengan 

kata lain, teori bahasa lebih dipentingkan daripada penggunaan teori tersebut. 

Keunggulan teori ini, siswa akan mudah menjadi ahli bahasa, tetapi kurang 

terampil menggunakan bahasa. 

7. Translation Method 

Metode terjemah menitik beratkan kegiatan-kegiatannya berupa cara 

penerjemahan bacaan-bacaan. Biasanya, metode ini diawali oleh penerjemahan 
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bahasa asing ke dalam bahasa pelajar, dan kemudian sebaliknya. Seperti halnya, 

metode gramatika, metode terjemah ini sangat cocok untuk kelas yang berjumlah 

besar dan tidak memerlukan seorang pengajar yang harus memiliki penguasaan 

bahasa asing secara aktif atau pendidikan khusus untuk mengajar bahasa. Menurut 

Hastuti (1996: 18) metode ini bercirikan 1) dipakai dalam pengajaran bahasa asing 

atau untuk penutur bahasa Indonesia yang terpencil; yang menganggap bahasa In-

donesia sebagai bahasa asing, 2) menekankan pada latihan-latihan terjemahan dari 

dan ke bahasa yang diajarkan, 3) dapat dipakai dalam bahasa tulis dan bahasa 

lisan. Kekurangan metode ini adalah untuk menjelaskan kata-kata agar mudah 

dipahami selalu melalui konteks pemakaiannya, amat sukar diterapkan untuk 

latihan-latihan berbicara. Sedangkan keunggulannya siswa akan banyak 

mendapatkan pengetahuan kosa kata. 

8. Grammer Translation Method 

Metode ini adalah kombinasi antara tata bahasa dan terjemahan. Metode 

ini biasa disebut metode tradisional. Metode ini menekankan pengajaran tata 

bahasa sebagai sasaran dan teknik peraktik utamanya adalah terjemahan dari dan 

ke dalam bahasa sasaran (Pateda, 2010: 133). Metode ini merupakan gabungan 

antara metode gramatika dan metode terjemah. Ciri-ciri metode gramatika-

terjemah dengan sendirinya sama dengan ciri-ciri kedua metode tersebut. 

9. Eclectic Method 

Meckey berpendapat bahwa metode eklitik atau campuran, yakni metode 

campuran dari. unsur yang ada dalam metode langsung dan metode testa bahasa 

terjemahan (Pateda, 2010: 154). Burhan (2009: 166) mengatakan bahwa metode 
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eklitik sesungguhnya adalah metode yang disusun berdasarkan gabungan segi-segi 

terbaik dari metode langsung dan metode-metode yang tergolong, metode tak 

langsung. Dalam metode ini bahasa ibu dipakai untuk memberikan penjelasan dan 

terjemahan seperlunya untuk mempercepat proses pengajaran, menghindarkan sa-

lah paham dan mencegah penborosan waktu. Keterampilan berbahasa diajarkan 

dengan urutan berbicara, menulis, pemahaman, dan membaca. Kegiatan-kegiatan 

yang diberikan berupa praktek berbahasa, membaca nyaring, dan bertanya jawab. 

Dengan demikian, metode ini bersifat fleksibel, sehingga dapat digunakan di 

mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja 

10. The Unit Method 

Metode ini merupakan penerapan sistem mengajar. Metode ini dapat 

memberikan banyak kesempatan kepada siswa untuk menemukan kaidah 

bahasanya. Disamping itu membuat siswa kreatif membuat contoh-contoh. Bagi 

mereka yang terbiasa hidup santai dan pasif metode ini merupakan hal yang 

menghambat baginya. Menurut Herbart ada lima langkah yang dapat dilakukan, 

yaitu 1) persiapan murid, 2) penyampaian bahan, 3) bimbingan melalui induksi, 4) 

penarikan kesimpulan secara generalisasi, 5) penerapan (Pateda, 2010: 134). 

Metode unit dapat diterapkan di berbagai jenjang sekolah, sekolah dasar, sekolah 

menengah, sekolah atas, dan bahkan di perguruan tinggi. (Burhan, 2009: 167) 

11. Language Control Method 

Menurut Mackey metode ini disebut juga metode pembatasan bahasa, 

yaitu metode yang mengadakan pembatasan dan gradasi terhadap kosa kata dan 

kalimat yang akan diajarkan (Pateda, 2010: 135). Dengan kata lain mencari jalan 
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yang paling pendek dan paling efisien agar dalam waktu singkat dan dengan jalan 

yang mudah murid-murid dapat menguasai sejumlah kata-kata dan pola-pola 

kalimat yang terbatas, tetapi mempunyai kegunaan yang tinggi dalam kehidupan 

(Burhan, 2009: 16). Metode ini memiliki keunggulan karena dengan mempelajari 

kosa kata dan pola kalimat yang banyak pemakaiannya, mau tidak mau secara 

sadar atau tidak siswa akan mudah mengerti bahan yang baru diajarkan. 

Sebaliknya, karena kosa kata dan pola kalimat yang frekuensinya tinggi saja yang 

diajarkan, berakibat siswa hanya berkecenderungan memiliki kosa kata dalam 

lingkup itu saja. Dengan kata lain, kata-kata dan pola-pola kalimat tertentulah 

yang dapat dikuasai siswa. 

12. Mim-Mem Method 

Metode ini disebut juga metode drill-informant. Pengajaran dibagi atas 

demonstrasi dan drill/latihan. Bahan yang didemonstrasikan yakni tata bahasa, 

lafal, dan kosa kata, baik diberikan oleh guru atau pun oleh informan (native spea-

ker) (Burhan, 2009: 168). Dalam latihan-latihan, guru atau informan membacakan 

beberapa kalimat yang didengarkan oleh para siswa, kemudian siswa 

mengulanginya berkali-kali sampai kalimat itu dihafal betul. Tata bahasa 

diberikan secara induktif atau contoh-contoh dengan kalimat. Setelah taraf ini 

diberikan, kemudian dilanjutkan dengan ceramah, dramatisasi, dan diskusi. 

Variasi pengajaran dapat ditempuh tanpa adanya guru atau informan. Guru diganti 

dengan rekaman yang berisi percakapan, sehingga siswa yang telah mahir tidak 

diperlukan. Bentuk variasi ini kadang-kadang disebut orang metode Audio 

Lingual (Burhan, 2009: 168). Dengan pengulangan yang dilakukan berkali-kali 
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oleh siswa, memungkinkan bahan yang telah diberikan oleh guru atau informan 

selalu diingat oleh siswa. Inilah keunggulan metode ini. 

13. Practice-Theory Method  

Teori ini disebut juga prektik-teori, yaitu metode yang mendahulukan 

praktik kemudian teori dimunculkan (Burhan, 2009: 168-169). Kalimat yang 

dicontohkan oleh guru atau informan dihafalkan oleh siswa. Kalimat-kalimat 

tersebut lalu dianalisis secara fonetis dan struktural, kemudian siswa disuruh 

memperluas atau membuat kalimat yang memiliki pola sama. Keunggulan metode 

ini siswa akan banyak berlatih berdasarkan pola kalimat yang ditemukan sendiri. 

Dengan demikian, siswa akan lebih mengingat secara dalam tentang kalimat yang 

baru diajarkan. 

14. Cognate Method 

Kognat berarti kemiripan, yaitu kemiripan bahasa yang dipelajari dengan 

bahasa ibunya. Dalam hal ini, siswa mempelajari kata yang mirip bentuk dan 

artinya dengan bahasa ibu kemudian siswa menggunakannya dalam bahasa lisan 

dan tulis. Metode ini memiliki keuntungan, yaitu siswa dapat membandingkan 

secara langsung bahasa yang sedang dipelajari dengan bahasa ibunya. 

15. The Dual Language Method  

Menurut Mackey, metode ini mirip dengan metode kognat, yakni metode 

yang mendasarkan pada asumsi perbedaan dan persamaan antara bahasa yang 

sedang dipelajari dengan bahasa ibu (Pateda, 2010: 136). Persamaan dan 

perbedaan yang dipergunakan tidaklah terbatas hanya pada kata-kata saja tetapi 

tercakup pula bunyi-bunyi, bentuk kata dan kalimat dari kedua bahasa itu. Bahasa 
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ibu digunakan untuk menerangkan perbedaan bunyi-bunyi bahasa, tata bahasa, 

dan kata-katanya. Tiap unsur yang berbeda dipergunakan sebagai latihan-latihan 

dasar secara sistematis (Burhan, 2009: 169). Dalam metode ini siswa dapat 

mengasosiasikan bahasa yang sedang dipelajari dengan bahasa ibunya. 

Model pembelajaran bahasa yang paling efektif dalam belajar bahasa 

adalah kombinasi dari setiap pendekatan dan metode yang ada, tentu saja dengan 

menyesuaikan, mempertimbangkan, dan memperhitungkan keadaan sosial-

kultural lokal yang berlaku. 

2.2.3.7  Materi Pembelajaran Kursus 

 Materi merupakan aspek utama dalam pembelajaran, karena materi 

pelajaran akan memberi warna dan bentuk dari kegiatan pembelajaran. Materi 

pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara sistematis dan dideskripsikan 

dengan jelas akan berpengaruh juga terhadap intensitas proses pembelajaran 

(Sugandi, 2007:29). 

Materi pembelajaran kursus bahasa Korea ini adalah 1) Pengenalan abjad 

Korea. 2) Penulisan abjad Korea. 3) Penghafalan abjad Korea. 4) Pembelajaran 

tata bahasa Korea. 5) Pelatihan soal-soal. 6) Latihan tes. 

2.2.3.8  Intensitas/Frekuensi Pembelajaran 

 Intensitas adalah kebulatan tenaga yang dikerahkan untuk suatu usaha. 

Jadi intensitas secara sederhana dapat dirumuskan sebagai usaha yang dilakukan 

oleh seseorang dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan. Pembelajaran 

kursus bahasa Korea dilaksanakan selama 120 jam, pukul 08.00-16.00 pada hari 

Senin sampai dengan Jum‟at. 
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2.2.3.9  Penilaian Hasil Pembelajaran 

 Penilaian dilakukan oleh pendidik terhadap hasil pembelajaran untuk 

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai 

bahan penyusunan  laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses 

pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram 

dengan menggunakan tes dalam bentuk tertulis atau lisan, dan nontes dalam 

bentuk pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, 

proyek dan/atau produk, portofolio, dan penilaian diri. Penilaian hasil 

pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian 

Kelompok Mata Pelajaran. 

Menurut Suharsimi (2009:36-39) mengemukakan jenis evaluasi 

pembelajaran, diantaranya: 

1. Tes Formatif 

Evaluasi formatif dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana siswa telah 

terbentuk setelah mengikuti suatu program tertentu. 

2. Tes Sumatif 

Evaluasi sumatif dilaksanakan setelah berakhirnya sekelompok program 

atau sebuah program yang lebih besar. 

  Penilaian pada aspek pengetahuan dimaksudkan untuk mengetahui 

penggunaan pengetahuan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan 

kompetensi, sub-kompetensi, dan kriteria unjuk kerja yang sesuai dengan kondisi 

pekerjaan di lapangan. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk meningkatkan 

pembelajaran dan pengajaran, selain itu juga untuk memberikan motivasi kepada 
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siswa, mendiagnosa kemampuan siswa, meningkatkan efektivitas pengajaran, dan 

sebagainya. Bentuk tes yang umum digunakan dalam mengukur aspek ini adalah 

tes lisan dan tertulis, yang dibuat dalam berbagai bentuk yang berbeda, seperti 

soal pilihan ganda, melengkapi kalimat, menjodohkan, dua pilihan jawaban, isian, 

jawaban singkat, dan uraian.  

Penilaian pada aspek keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam mendemontrasikan pemahaman dan pengaplikasian 

pengetahuan yang mendalam serta keterampilan berbagai macam konteks tugas 

dan situasi sesuai dengan kompetensi, sub-kompetensi, dan kriteria unjuk kerja 

yang sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Guna melakukan penilaian 

pada aspek ini setidaknya ada tujuh kriteria yang harus diperhatikan, yaitu 

generability, authenticity, multiple foci, teachability, fairness, feasibility, 

scorability. Bentuk tes yang umum digunakan dalam mengukur kinerja yang telah 

dikuasai siswa, dapat berupa: paper and pencil test, identification test, simulation 

test, dan work sample test.  

Penilaian pada aspek sikap dimaksudkan untuk mengetahui sikap peserta 

diklat dalam berbagai aspek diantaranya: sikap terhadap mata pelajaran, guru mata 

pelajaran, proses pembelajaran, materi dari pokok-pokok bahasan yang ada 

dansebagainya. Pengukuran terhadap aspek sikap ini dapat dilakukan melalui: 

observasi perilaku, pertanyaan langsung, laporan pribadi, dan penggunaan skala 

sikap. Hasil penilaian sikap perlu dimanfaatkan guna ditindaklanjuti dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru, perbaikan proses pembelajaran, dan pembinaan 

sikap siswa. 
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Proses penilaian dalam ketiga aspek tersebut dilaksanakan berdasarkan 

penilaian berbasis kelas, penilaian berkala (akhir kompetensi, akhir level 

kualifikasi, akhir pendidikan). Siswa dinyatakan kompeten apabila yang 

bersangkutan telah menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai 

dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh suatu kompetensi. Hasil dari 

pelaksanaan penilaian tersebut dirujuk untuk mendapatkan pengakuan sertifikasi 

kompetensi berdasarkan bidangnya dan sesuai dengan tuntutan pekerjaan tertentu. 

2.2.3.10  Hasil Belajar  

 Hasil belajar warga belajar pada hakikatnya merupakan perubahan 

tingkah laku setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Penilaian dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan 

menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan 

penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran. 
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2.3  Kerangka Berpikir 

Kerangka berfikir memaparkan mengenai dimensi- dimensi kajian utama 

serta faktor-faktor kunci yang menjadi pedoman kerja baik dalam menyusun 

metode, pelaksanaan dilapangan maupun pembahasan hasil penelitian. 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Kerangka berpikir penelitian 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1     Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu 

penelitian yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang 

diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan subjek atau obyek 

penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau 

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

penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami 

oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk 

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

memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Pendekatan penelitian kualitatif pada prinsipnya merupakan prosedur 

penelitian untuk mendeskripsikan apa yang terjadi pada sasaran penelitian, baik 

yang berwujud tindakan serta perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif 

bertujuan mengungkapkan kejadian yang ada di lapangan, tidak bertujuan 

melakukan pengukuran yang menggunakan prosedur statistik dalam menjelaskan 

hasil penelitian. 
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Alasan peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif karena 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini tidak berhubungan dengan angka-

angka, akan tetapi menyangkut pendeskripsian, penguraian dan penggambaran 

suatu masalah yang sedang terjadi. Penelitian deskriptif ini bertujuan agar peneliti 

dapat mendeskripsikan secara jelas dan terperinci serta memperoleh data yang 

mendalam dari permasalahan penelitian yaitu untuk mengetahui proses 

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

pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran kursus bahasa Korea di LPK Sonagi 

Kendal. 

 

3.2      Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau 

memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Dengan demikian 

lokasi penelitian yang peneliti ambil berada di Kabupaten Kendal yaitu LPK 

Sonagi yang terletak di desa Pucakwangi kecamatan Pageruyung kabupaten 

Kendal. 

 

3.3      Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah yang bersumber pada 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

keputusan ilmiah maupun keputusan lainnya (Moleong, 2001:65). Rumusan 

masalah atau fokus dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif, artinya 



 

 

 

 

53 

penyempurnaan fokus atau masalah tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah 

berada dilatar penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada: 

3.3.1 Bagaimana proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh LPK Sonagi 

Kendal? 

3.3.2 Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi  pembelajaran kursus bahasa 

korea di LPK Sonagi Kendal? 

3.3.3 Bagaimana hasil pembelajaran kursus bahasa korea di LPK Sonagi 

Kendal? 

 

3.4       Subjek Penelitian 

Dalam upaya menjaring informasi yang sesuai dengan kebutuhan 

penelitian, maka dilakukan pemilihan informan. Pemilihan informan didasarkan 

pada beberapa pertimbangan antara lain: informan tersebut memahami tentang 

permasalahan dan mampu memberikan penjelasan yang diperlukan peneliti sesuai 

dengan fungsi informan tersebut dalam kursus bahasa Koreagarment. Selain itu 

informan tersebut juga terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam 

berbagai kegiatan kursus bahasa Korea ini. 

Subjek penelitian ini terdiri dari: (1) warga belajar kursus, (2) 

tutor/instruktur kursus, dan (3) pengelola kursus yang ada di LPK Sonagi yang 

terletak di desa Pucakwangi kecamatan Pageruyung kabupaten Kendal. 
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3.5     Sumber Data Penelitian 

3.5.1    Data Primer 

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian di 

lapangan dengan melibatkan subjek penelitian dan ditambah adanya informan. 

Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara langsung pada subjek penelitian. 

Pencatatan melalui pengamatan atau observasi langsung dan wawancara 

merupakan hasil usaha gabungan dari kegiatan melihat, mendengarkan, bertanya 

yang dilakukan secara sadar, terarah dan senantiasa bertujuan memperoleh 

informasi yang akurat. 

Informan yaitu orang dalam latar penelitian yang dimanfaatkan untuk 

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

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

kursus bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal. Pemilihan informan bagi mereka 

yang mampu memberikan informasi terhadap data-data yang dibutuhkan dalam 

penelitian ini, serta mendalami akan informasi yang diperlukan. 

3.5.2    Data Sekunder 

Sumber data sekunder merupakan data tambahan yang digunakan untuk 

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

fokus penelitian. Data ini diperoleh melalui observasi yang didapatkan berupa 

keadaan lingkungan, sarana prasarana, modul kursus bahasa Korea, serta data 

kajian dari internet, dan sumber lainnya. 
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3.6     Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi.  

3.6.1 Wawancara  

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dimana terjadi 

komunikasi secara verbal antara pewawancara dengan subjek wawancara. 

Menurut Moleong (2001: 135), wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yang memberikan jawaban 

pertanyaan itu. Teknik wawancara dilakukan dengan cara peneliti datang langsung 

ke objek penelitian, mengadakan pendekatan dan melakukan wawancara dengan 

pihak yang berkompeten tentang data dan informasi yang dibutuhkan dalam 

penulisan skripsi ini. Data yang diambil dalam wawancara bersumber dari 

tutor/instruktur dan warga belajar kursus mengenai proses pembelajaran yang 

meliputi tujuan, materi/bahan, metode, media, perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pembelajaran kursus kursus bahasa korea di LPK Sonagi Kendal. 

3.6.2 Observasi 

Peneliti melakukan observasi secara langsung di lapangan sambil 

membuat cacatan selektif untuk mengamati seluruh hal yang terkait dengan 

permasalahan penelitian dan yang dianggap penting. Objek observasi meliputi 

keadaan lingkungan, sarana prasarana, dan proses pembelajaran kursus bahasa 

korea di LPK Sonagi Kendal. Observasi mempunyai peran penting dalam 

mengungkap realitas subjek. Intensitas hubungan subjek dengan bagaimana 
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subjek berperilaku ketika bersosialisasi dengan orang lain ataupun dengan peneliti 

ketika wawancara maupun di luar wawancara merupakan pembanding yang baik 

dengan hasil wawancara dalam mengidentifikasi dinamika yang terjadi dalam diri 

subjek. Berbagai pertimbangan tersebut menjadikan pilihan observasi yang 

dilakukan adalah jenis observasi yang terbuka, dimana diperlukan komunikasi 

yang baik dengan lingkungan sosial yang diteliti, sehingga mereka dengan 

sukarela dapat menerima kehadiran peneliti atau pengamat. Selain itu, observasi 

yang dilakukan juga merupakan observasi yang tidak terstruktur, dimana peneliti 

tidak mengetahui dengan pasti aspek-aspek apa yang ingin diamati dari subjek 

penelitian. Konsekuensinya, peneliti harus mengamati seluruh hal yang terkait 

dengan permasalahan penelitian dan hal tersebut dianggap penting. 

Alasan peneliti menggunakan metode observasi yaitu karena dalam 

penelitian kualitatif ini, peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan/ 

kenyataan lapangan sehingga data dapat diperoleh serta menggunakan teknik 

observasi adalah untuk memperkuat data.   

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi dimaksudkan untuk mengungkap data yang kurang dari 

wawancara dan observasi sebagai bukti penelitian. Dokumentasi dapat berupa foto 

yang berhubungan dengan penelitian, menggunakan peninggalan tertulis berupa 

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

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

foto kegiatan, buku-buku, leaflet dan bahan belajar.  
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Alasan menggunakan teknik dokumentasi karena dapat digunakan sebagai 

pelengkap data yang belum diperoleh melalui wawancara atau observasi. 

Pertimbangan peneliti menggunakan teknik dokumentasi adalah karena 

dokumentasi merupakan sumber data yang stabil, menunjukkan suatu fakta yang 

telah berlangsung dan mudah didapatkan.  

 

3.7     Teknik Keabsahan Data 

Menurut Lincoln dan Guba (dalam Moleong 2000: 173) menjelaskan ada 

empat kriteria yang digunakan dalam penelitian kualitatif untuk keabsahan data, 

yaitu: (1) Derajat Kepercayaan, (2) keteralihan, (3) kebergantungan dan (4) 

kepastian. Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan 

hasil dilapangan dengan kenyataan yang diteliti dilapangan. Teknik-teknik yang 

digunakan untuk melacak atau membuktikan kebenaran atau taraf kepercayaan 

data tersebut bisa melalui ketekunan pengamatan dilapangan (persistent 

observation), triangulasi (triangulation), pengecekan dengan teman sejawat (peer 

debriefing), analisa terhadap kasus-kasus negatif (negatif case analysis), reverensi 

yang memadai (reverencial adequacy), dan pengecekan anggota (member chek). 

 Denzin (dalam Moleong, 1995: 178) membedakan empat triangulasi, 

yaitu:  

3.7.1 Triangulasi Sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 

berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat diperoleh dengan jalan: 
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3.7.1.1 Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

3.7.1.2 Membandingkan apa yang diketahuinya.  

3.7.1.3 Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.  

3.7.1.4 Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan orang, seperti rakyat biasa, orang 

yang berpendidikan, orang berada atau pemerintah.  

3.7.1.5 Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

3.7.2 Triangulasi Metode, menurut Patton (dalam Moleong 2001: 178) terdapat 

dua strategi, yaitu:  

3.7.2.1 Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian dengan 

beberapa teknik pengumpulan.  

3.7.2.2 Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan 

metode yang sama. 

3.7.3 Triangulasi Peneliti adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti untuk 

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan 

pengamatan lainnya adalah dapat membantu mengurangi “kemencengan 

data.” 

3.7.4 Triangulasi Teori adalah membandingkan teori yang ditemukan 

berdasarkan kajian lapangan dengan teori-teori yang telah ditemukan oleh 

para pakar ilmu sosial sebagai mana yang telah diuraikan dalam bab 
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landasan teori yang telah ditemukan. Untuk membuktikan keabsahan data 

dalam penelitian ini hanya digunakan triangulasi sumber. Keabsahan data 

dilakukan peneliti dengan cara mengecek jawaban dari pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan kepada peserta atau warga belajar, sumber 

belajar atau tutor, dilanjutkan kepada penyelenggara atau fasilitator kursus. 

Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini hanya digunakan 

triangulasi sumber, hal ini dilakukan agar data yang disajikan sebagai hasil 

penelitian nanti benar-benar objektif. Keabsahan data dilakukan peneliti dengan 

cara membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan 

yang diajukan kepada instruktur, dilanjutkan siswa asuh. Prosedur dalam 

penggunaan triangulasi sumber adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan atau observasi di LPK Sonagi 

Kendal tentang pembelajaran kursus bahasa Korea bagi peserta kursus dengan 

wawancara langsung kepada pihak-pihak yang terlibat antara lain: pengeelola, 

instruktur dan peserta kursus. 

2. Peneliti membandingkan apa yang diketahui peserta kursus dalam proses 

pembelajaran kursus bahasa Korea. 

3. Peneliti membandingkan hasil wawancara instruktur kursus dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan dengan kursus bahasa Korea yang ada di LPK. 
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3.8    Teknik Analisis Data 

Menurut Bogdan dan Biklen, analisi data kualitatif adalah upaya yang 

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

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

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

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

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

pokok proses analisis yaitu : 

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

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

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

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

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

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

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan model yang kedua dari 

penjelasan di atas yaitu menggunakan model analisis interaksi untuk menganalisis 

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

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

analisis interaksi yaitu: 

3.8.1 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data yaitu suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui 

wawancara, observasi, maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang 

diperlukan. 
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3.8.2 Reduksi Data 

 Hasil penelitian di lapangan sebagai bahan mentah dirangkum, direduksi, 

kemudian disusun supaya lebih sistematis untuk mempermudah peneliti didalam 

mencari data yang diperoleh apabia diperlukan kembali. 

3.8.3 Penyajian Data 

 Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan 

kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles, 

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

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

grafik. 

3.8.4 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 

  Dari data yang diperoleh dari hasil wawancara, diobservasi kemudian 

peneliti mencari makna hasil penelitian. Peneliti berusaha mencari pola, 

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

data yang diperoleh peneliti membuat kesimpulan-kesimpulan kemudian 

diverifikasi. 

 Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian 

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

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

dalam penelitian. 
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 Dengan demikian dalam penelitian ini pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan sebagai suatu yang berkaitan pada saat 

pengumpulan data berlangsung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2 : Langkah-langkah Analisis Data 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1     Gambaran Umum 

4.1.1    Profil LPK Sonagi 

Sebelum mengkaji hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu akan 

dikemukakan secara umum mengenai tempat yang menjadi lokasi penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di LPK Sonagi, dimana LPK ini merupakan milik pribadi. 

LPK Sonagi terletak di Desa Pucakwangi RT 01/02 Kecamatan Pageruyung 

Kabupaten Kendal. LPK Songi yang bergerak dibidang pendidikan dan pelatihan 

sesuai ijin dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan baik di Propinsi Jawa 

Tengah dan Kabupaten. LPK Sonagi yang berdiri pada tahun 2008 dengan kiprah 

untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di wilayah Kabupaten Kendal 

dan sekitarnya memberikan dorongan bagi masyarakat, utamanya usia kerja untuk 

meningkatkan kualitas dan keterampilan sehingga dapat bersaing serta diterima di 

dunia kerja.  

Maksud diadakannya kursus di LPK Sonagi ini adalah untuk memberikan 

bekal pemahaman dan keterampilan berbahasa Korea serta kebudayaan 

masyarakat Korea kepada warga belajar guna memperoleh kelulusan dalam tes 

dan akhirnya diterima bekerja di Korea. Sejak berdiri pada tahun 2009 LPK 

sonagi sudah meluluskan lebih dari 300 peserta didik yang sekarang sudah bekerja 

di Korea Selatan. 
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4.1.2   Visi dan Misi  

Dalam melaksanakan kursusnya LPK Sonagi mempunyai visi sebagai 

berikut: 

1. Bekerjasama untuk hasil yang lebih baik. 

2. Mencapai keberhasilan yang optimal. 

3. Menghasilkan siswa yang dapat mengikuti persaingan tes. 

4. Menjadikan tenaga-tenaga muda yang terampil dalam berbahasa. 

5. Melatih tenaga-tenaga yang profesional, berkualitas, berdisiplin tinggi, dan 

giat bekerja.  

6. Membuka lapangan kerja baru yang sesuai kemampuan dan keahlian menuju 

manusia Indonesia yang mandiri. 

LPK Sonagi mempunyai misi sebagai berikut: 

1. Ikut serta dalam pengentasan pengangguran di Indonesia. 

2. Menyiapkan tenaga kerja yang handal dan berkualitas. 

3. Pembahasan soal-soal yang diadopsi dari EPS (Employment Permit System)-

topik. 

4. Memberi pembelajaran yang optimal dan mudah dicerna siswa. 
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4.1.3    Struktur Organisasi 

Struktur organisasi di LPK Sonagi adalah sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3 : Struktur Organisasi LPK Sonagi 

4.1.4   Sarana Prasarana 

 LPK Sonagi mempunyai sarana/prasarana dalam menunjang proses 

pembelajarannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Gedung/Prasarana 

a. Ruang Kantor 3 m2 x 4 m2 

b. Ruang Kursus 4 m2 x 8 m2 
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2. Jenis peralatan/sarana kursus lainnya 

Tabel 1:  Daftar sarana/prasarana Kursus bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal 

No Jenis Peralatan Banyaknya peralatan  

menurut kondisinya 

ket 

  Baik Rusak Jumlah   

 Ringan Berat  

1 Komputer  V   2  

2 Printer  V   2  

3 Papan tulis V   1  

4 Penghapus V    2  

5 Spidol V   10  

6 Tinta  V   5  

7 Kursi siswa V   32  

8 Kursi instruktur  V   2  

9 Meja buku V   1  

10 Jam dinding V   1  

11 Tape recorder V   1  

12 Kaset tape V   5  

13 CD player V   1  

14 Buku panduan V   40  

15 CD percakapan V   5  

16 CD soal-soal V   5  

17 Soal-soal latihan V   40  
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18 Tapler  V   3  

19 Penggaris V   1  

20 Stampel V   2  

21 Lem V   5  

22 Doble tape V   5  

23 HVS V   5 rim  

24 Formulir pendaftaran V   100  

Sumber data : Data kursus LPK Sonagi Kendal 

.  

4.1.4   Keadaan Subjek Penelitian 

4.1.4.1 Pimpinan (Pengelola) LPK 

1. Nama   : Siswa Hadi Sulaeman 

Tempat/tanggal lahir : Kendal, 16 April 1975 

Alamat   : Pucakwangi, Rt. 01 Rw. 02 Pageruyung Kendal 

Pendidikan  : SMA 

Pengalaman  : 4 tahun 

4.1.4.2 Instruktur  

1. Nama   : Achmad Subechan 

Tempat/tanggal lahir : Kendal, 10 Juli 1975 

Alamat   : Pucakwangi, Rt. 01 Rw. 02 Pageruyung Kendal 

Pendidikan  : SMA 

Pengalaman  : 3 tahun 

2. Nama   : Siswa Hadi Sulaeman 
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Tempat/tanggal lahir : Kendal, 16 April 1975 

Alamat   : Pucakwangi, Rt. 01 Rw. 02 Pageruyung Kendal 

Pendidikan  : SMA 

Pengalaman  : 4 tahun 

3. Peserta didik 

Peserta didik pada tahun 2013 ini berjumlah 78 orang yang terbagi dalam 

kelas pagi dan siang. 

Tabel 2:  Daftar peserta didik Kursus bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal 

NO NAMA TEMPAT/TANGGAL LAHIR 

1 Mochammad Salim Kendal, 17-06-1985 

2 Mahroji Demak, 24-07-1977 

3 Jaya Ghofur Kendal, 09-01-1992 

4 Imam Mawardi Kendal, 14-02-1984 

5 Sugeng Wibowo Kendal, 20-02-1989 

6 Widyaningrum Kendal, 30-04-1993 

7 Edhi Rizal Purwanto Kendal, 10-10-1987 

8 Ahsin Maulana Kendal, 29-02-1989 

9 Budi Pranyonto Kendal, 20-01-1989 

10 Hadi Ismanto Pati, 05-10-1984 

11 Eko Sulistiyono Kendal, 31-07-1990 

12 Edi Jatmiko Pati, 10-06-1984 

13 Muchamad Khuzaeri Banyuwangi, 31-09-1979 

14 Kusri Kudus, 07-07-1988 
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15 Sukalam Kendal, 06-12-1988 

16 Murtadho Kendal, 10-04-1989 

17 Totok Risantoro Kendal, 02-09-1978 

18 Budi Risriawan Kendal, 20-04-1988 

19 Ponco Beni Kurniawan Kendal, 02-05-1983 

20 Sujari Kendal, 15-05-1988 

21 Nuridin Kendal, 18-10-1982 

22 Jahron Kendal, 25-05-v93 

23 Faridawati Temanggung, 11-02-1993 

24 Machfud Syaifudin Kendal, 05-05-1987 

25 Nur Kholis Kendal, 08-10-1990 

26 Agus Setyawan Kendal, 19-04-1984 

27 Koko Apriyanto Kendal, 18-07-1987 

28 Muhammad Arifin Kendal, 16-07-1981 

29 Muhammad Hufron Kudus, 11-07-1980 

30 Darusman Kendal, 15-10-1984 

31 Abdul Mujib Kendal, 23-02-1988 

32 Solikhun Kendal, 21-05-1985 

33 Muttaqin Kendal, 08-08-1986 

34 Joko Prastiyo Kendal, 24-05-1992 

35 Setiyanto Kendal, 02-02-1980 

36 Dwi Styawan Kendal, 07-10-1983 

37 Nur Alifah Kendal, 08-10-1985 
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38 Yosep Chrispher Kendal, 17-06-1986 

39 Akhmat Marzuki Kendal, 25-07-1985 

40 Suratno Kendal, 13-12-1982 

41 Tri Handoyo Kendal, 28-06-1984 

42 Handoko Kendal, 31-08-1981 

43 Siti Khomsatun Kendal, 19-06-1975 

44 Hari Purwanto Kendal, 05-10-1974 

45 Nuraeni Kendal, 01-11-1991 

46 Khanafi Kendal, 28-06-1989 

47 Misro Kendal, 06-10-1988 

48 Slamet Sugiyarto Kudus, 07-01-1984 

49 Sasono Kendal, 01-03-1983 

50 Murdi Kendal, 02-06-1984 

51 Muhamad Irfai Kendal, 18-10-1989 

52 Mukhamad Yusron Kendal, 21-02-1992 

53 Damiri Kendal, 13-08-1982 

54 Mukhammad Khafidin Kendal, 31-05-1989 

55 Harwati Kendal, 09-11-1973 

56 Kristono Dwi  Kendal, 19-02-1983 

57 Tri Haryanti Kendal, 31-10-1990 

58 Haryanto Kendal, 19-08-1981 

59 Kuswanto Kendal, 28-12-1982 

60 Sapuwan Kendal, 03-09-1982 
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61 Muh Syafik Kendal, 05-07-1985 

62 Daryanto Kendal, 21-02-1986 

63 Susanto Kendal, 08-09-1987 

64 Muchamad Ridho Kendal, 19-06-1991 

65 Siti Kholifah Kendal, 08-12-1988 

66 Agus Riyadi Kendal, 16-08-1981 

67 Sunaryo Kendal, 08-01-1980 

68 Joko Witono Kendal, 31-05-1980 

69 Susilo Pati, 07-07-1978 

70 Hery Wahyono Banyuwangi, 09-12-1972 

71 Jamsari Kendal, 08-06-1983 

72 Hadi Kuswanto Kendal, 24-02-1982 

73 Eri Setyanto Kendal, 11-03-1993 

74 Moh Itqon Kendal, 14-12-1989 

75 Agus Widarto Kendal, 01-01-1981 

76 Multayam Bayaki Kendal, 16-08-1986 

77 Bayu Adityan Kendal, 13-02-1986 

78 Zaenal Abidun Kendal, 01-10-1991 

Sumber data: Data kursus LPK Sonagi Kendal 

 

4.1.5 Identitas Informan 

Adapun identitas informan dalam penelitian di LPK Sonagi Kendal ini 

adalah sebagai berikut:  
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Tabel 3 : Daftar Informan 

No NAMA Jabatan Pend. 

Terakhir 

Alamat 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

Siswa Hadi Sulaeman 

Achmad Subechan 

Siti Kholifah 

Muttaqin 

Abdul Mujib 

Nur Alifah 

Pimpinan 

Instruktur  

Warga Belajar 

Warga Belajar 

Warga Belajar 

Warga Belajar 

SMA 

SMA 

SMA 

SMP 

SMP 

SMA 

Pucakwangi 

Pucakwangi 

Patebon  

Pucakwangi  

Kaliwungu  

Rowosari 

 

4.2 Hasil Penelitian 

4.2.1 Proses pembelajaran bahasa Korea 

Proses pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaan, pelaksanaan 

pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran 

dan evaluasi pembelajaran.  

4.2.1.1 Tujuan pembelajaran 

Siswa Hadi Sulaeman (SHS) sebagai pengelola kursus bahasa Korea di 

LPK Sonagi Kendal mengungkapkan bahwa langkah awal dari diadakannya 

kursus adalah menentukan tujuan pembelajaran, dari perumusan tujuan 

pembelajaran dan siapa saja yang merumuskannya serta kenapa perumusan tujuan 

pembelajaran harus dilakukan. Tujuan pembelajaran kursus bahasa Korea yaitu 

untuk memberikan keterampilan para peserta serta memajukan potensi dirinya 

dengan keterampilan tertentu sebagai bekal hidup. 
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Perumusan tujuan pembelajaran bapak SAS mengatakan: 

“Yang merumuskan tujuan pembelajaran HRD (human resourch 

development)  Korea, kalau di Indonesia ya kaya lembaga 

pemberdayaan sumber daya manusia. Tujuan pembelajaran harus 

dirumuskan karena itu mmerupakan suatu hasil akhir yang akan 

kami capai, kalau kita melakukan pembelajaran tanpa tujuan apa 

gunanya, sama saja kita hidup tapi tidak tahu untuk apa kita 

hidup. Jadi semuanya harus dirumuskan, agar hasil yang 

diharapkan bisa maksimal. Kalau masalah kapan saya kurang 

tahu, pokoknya kami  menjalankan program pembelajaran kursus 

ini kita tinggal jalankan saja, semuanya sudah diatur sama HRD 

Korea.” 

 

Menurut SHS tujuan umum dari pembelajaran kursus bahasa Korea adalah 

bisa berbahasa Korea dengan baik dan benar serta mengetahui budaya atau 

kebiasaan masyarakat Korea, sedangkan tujuan khususnya adalah agar lulus tes 

EPS-TOPIK dan diterima bekerja di Korea selatan. Hal senada diungkapkan oleh 

instruktur Achmad Subechan (AS) yang mengatakan bahwa tujuan umum 

pembelajaran kursus bahasa Korea ini adalah agar peserta didik bisa menguasai 

bahasa Korea dengan baik dan lancar, dan tujuan khususnya adalah agar peserta 

didik lulus ujian EPS-Topik dan bisa bekerja di Korea Selatan. Kompetensi yang 

harus dikuasai dalam kursus bahasa Korea ini menurur AS adalah Grammer, 

listening, reading dan speaking dan kebudayaan masyarakat Korea” 

Hal serupa juga disampaikan oleh Muttaqin  (M) yang merupakan warga 

belajar di LPK Sonagi Kendal, Tujuan M mengikuti pembelajaran kursus bahasa 

Korea adalah bisa berbahasa Korea dan bekerja di Korea Selatan. Fungsi dari 

pembelajaran kursus bahasa Korea adalah sebagai tempat memperoleh 

ketrampilan berbahasa Korea sebelum akhirnya lulus ujian EPS Topik dan 

diterima bekerja di Korea Selatan. 
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4.2.1.2 Kegiatan pembelajaran  

 Kegiatan pembelajaran dilaksanakan selama 5-6 bulan, dalam menentukan 

waktu pembelajaran dilaksanakan oleh pengelola dan instruktur. Menurut SAS 

waktu yang digunakan sudah sangat cukup, karena semua materi sudah bisa 

disampaikan. Bapak SHS selaku pengelola mengatakan: 

“Pembelajaran dilaksanakan 5-6 bulan, 2,5 bulan untuk 

penyampaian materi dan sisanya kita gunakan untuk pendalaman 

materi yang telah kami berikan sebelumnya. Pembelajaran pada 

pukul 08.00-12.00, dan untuk kelas sore pada jam 13.00-17.00 

WIB pada hari Senin s/d Jum‟at, dengan waktu istirahat masing-

masing 0,5 jam.” 

 

Menurut AS waktu pembelajaran dilaksanakan selama 5-6 bulan, dimana 

2,5 bulan digunakan untuk penyampaian materi dan sisanya digunakan untuk 

pemantapan materi yang telah diberikan, serta pemberian try-out untuk ujian EPS-

Topik nantinya. Menurut AS waktu yang digunakan sudah lebih dari cukup untuk 

proses pembelajaran bahasa Korea ini karena materi sudah bisa disampaikan 

semuanya.  

Menurut Siti Kholifah (SK) pembelajaran kursus bahasa Korea 

dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jum‟at  pada jam 08.00-12.00 WIB, 

selama 6 bulan. Sebagai warga belajar SK harus menaati peraturan yang ada 

seperti harus datang tepat waktu, tidak boleh ramai di kelas, tidak boleh mainan 

handphone, harus disiplin mengikuti kursus bahasa Korea, dan selalu menjaga 

kebersihan. Menurut SK waktu yang diberiakan sudah cukup baginya untuk bisa 

berbahasa Korea, seperti keterangan SK sebagai berikut: 

“Sudah efektif, karena sudah mencukupi materi yg akan 

diberikan. 
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4.2.1.3 Materi Pembelajaran 

Materi merupakan bahan belajar yang disajikan untuk peserta kursus 

selama proses pembelajaran. Materi pembelajaran kursus bahasa Korea yang 

disampaikan telah disesuaikan dengan silabus atau rancangan pembelajaran yang 

ditetapkan lembaga. Sumber belajar yang yang digunakan didapat dari HRD 

Korea (Human Resourch Development of Korea) atau lembaga pemberdayaan 

sumberdaya manusia dari Korea. 

AS mengungkapkan materi yang diberikan dalam kursus bahasa Korea ini 

meliputi: 1) pengenalan abjad Korea, 2) penulisan abjad Korea, 3) penghafalan 

kosakata, 4) pembelajaran tata bahasa 5) latihan tes EPS-TOPIK. Semua materi 

didapat dan disiapkan langsung oleh HRD Korea. Materi yang diberikan oleh 

instruktur dalam pembelajaran bahasa Korea ini menurut  Nur Alifah (NA) berupa 

kebudayaan Korea dan bahasa sehari-hari. Kebudayaan Korea diberikan untuk 

bekal sosialisasi/adaptasi dengan warga setempat. 

4.2.1.4 Metode Pembelajaran 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Korea menurut SHS 

sudah efektif. Penggunaan metode sepenuhnya diserahkan kepada instruktur.  

metode yang digunakan menyesuaikan dengan materi apa yang akan disampaikan, 

tidak semua metode digunakan dalam proses pembelajaran, sebagaimana 

pernyataan SHS sebagai berikut: 

“Metode pembelajaran yang kami terapkan dalam pemebelajaran 

bahasa ini banyak ya mas, tapi tidak semua metode digunakan 

dalam setiap kali pembelajaran, penggunan metode disesuaikan 

dengan bahan/materi pembelajaran yang akan disampaikan. 

Metode yang kami gunakan antara lain: 1) Metode langsung 

(direct method),2) Metode alamiah (natural method),  3) Metode 
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ucapan (phonetic method), 4) Metode membaca (reading 

method), 5) Metode terjemah (translation method), 6) Metode tata 

bahasa (grammer language method), 7) Metode campuran 

(eclectic method), 8) Metode demonstrasi dan latihan (mim-mem 

method).” 

 

Motode pembelajaran yang digunakan AS dalam pembelajaran kursus 

bahasa Korea  adalah metode terjemah (translation method), metode ucapan 

(phonetic method), metode membaca (reading method), metode langsung (direct 

method), metode alamiah (natural method),  metode campuran (eclectic method), 

metode tata bahasa (grammer language method). Metode yang digunakan 

disuaikan dengan keadaan kelas dan materi apa yang akan disampaikan. Metode 

yang digunakan menurut AS sudah efektif karena penggunaan metode 

pembelajaran disesuaikan dengan materi pembelajaran dan terkadang instruktur 

juga mengkombinasikan metode-metode yang ada agar pembelajaran bisa berjalan 

dengan lebih efektif. 

Metode pembelajaran yang digunakan menurut NA sudah berjalan dengan 

efektif. Metode pembelajaran yang digunakan instruktur NA menyatakan sebagai 

berikut: 

“Metode yang biasanya digunakan yg itu mas, terjemahan bahasa, 

kita disuruh menerjemahkan dari bahasa Korea ke bahasa 

Indonesia, kadang kita juga disuruh membaca mas. Kira-kira 

seperti itu, setahu saya sih mas.” 

 

 

 

 

4.2.1.5 Media Pembelajaran 

Media yang digunakan dalam proses pembelajaran kursus ini SHS 

mengatakan sebagai berikut:  
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“Ada banyak ya mas, yang pasti dipakai itu white board, laptop, 

LCD proyektor, modul, microphone dan pengeras suara tentunya. 

dan media lain jika dibutuhkan.” 

 

Penggunaan media yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang akan 

diberikan. Penggunaan media sangat membantu peserta didik sangat membantu 

dalam menunjang proses pembelajaran. 

Media pembelajaran yang digunakan instruktur dalam kursus bahasa 

Korea ini adalah laptop, LCD dan modul. Media yang digunakan sudah sesuai 

dengan materi pembeljaran yang akan disampaikan. Penggunaan media 

disesuaikan dengan materi/bahan pembeljaran yang akan disampaikan. Media 

yang digunakan sangat membantu warga belajar dalam memahami materi yang 

diberikan. 

Media pembelajaran yang digunakan instruktur dalam pembelajaran 

kursus bahasa Korea ini adalah LCD dan modul. Bagi SK media yang digunakan 

sudah cukup efektif untuk membantunya memahami materi yang diberikan. 

4.2.1.6 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi yang dilakukan dalam proses pembelajaran kursus bahasa Korea 

ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan pembelajaran kursus 

ini. LPK sonagi menggunakan 2 jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif dan 

evaluasi sumatif. Evaluasi formatif dilakukan pada saat akhir proses 

pembelajaran, dan evaluasi sumatif dilaksanakan pada saat ujian EPS-Topik yang 

dilaksanakan langsung oleh HRD Korea, dan materi yang diberikan dalam ujian 

EPS-Topik adalah kompetensi bahasa Korea, pemahaman budaya Korea, 

kesehatan dan keselamatan kerja. Tempat ataupun waktu ujian semuanya 
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ditentukan oleh HRD Korea. Selain itu evaluasi juga dijadikan tolak ukur 

keberhasilan pembelajaran kursus bahasa Korea ini, bapak SAS mengatakan 

sebagai berikut: 

“Ya jelas, gini mas, tujuan utama dari pembelajaran ini kan 

peserta didik bisa bekerja di Korea, nah kalau peserta didik kita 

lulus ujian EPS-Topik kan berarti pembelajaran kita berhasil.” 

 

AS mengungkapkan bahwa evaluasi pembelajaran dilaksanakan pada 

setiap akhir pembelajaran pada setiap harinya yang dilakukan langsung oleh 

instruktur, dan evaluasi untuk ujiannya dilaksanakan setelah pembelajaran benar-

benar sudah selesai. Ujian ini dilaksanakan oleh HRD Korea, dimana tempat dan 

waktunya mereka yang menentukan. 

Menurut M sebagai warga belajar di LPK Sonagi, LPK Sonagi 

menggunakan 2 macam evaluasi, evaluasi yang dilaksanakan oleh LPK Sonagi 

dilaksanakan setiap kelas berakhir berupa pertanyaan-ertanyaan seputar materi 

yang baru disampaikan. Evaluasi selanjutnya berupa ujian EPS-Topik yang 

diselenggarakan oleh HRD Korea. 

 

4.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran terdiri dari hambatan-

hambatan dalam pembelajaran, kualitas instruktur, motivasi warga belajar, 

keadaan lingkungan pembelajaran. 

4.2.2.1 Hambatan Pembelajaran 
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Hambatan-hambatan yang dialami dalam pembelajaran kursus bahasa 

Korea menurut SHS tidak ada hambatan yang begitu berarti sebagaimana 

pernyataan SHS sebagai berikut: 

“Saya rasa tidak ada hambatan yang berarti ya, paling kalau listrik 

mati, oh iya, itu rumah peserta didik yang lumayan jauh itu 

sedikit tidaknya juga menjadi sedikit hambatan.” 

 

AS sebagai instruktur mengungkapkan bahwa hambatan-hambatan yang 

dialami dalam pembelajaran kursus bahasa Korea di LPK Sonagi ini tidak ada 

hambatan yang begitu berarti, semuanya sudah berjalan dengan lancar dan 

sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan presentase kelulusan di LPK 

Sonagi yang mencapai 80 % dimana itu merupakan yang tertingg di kabupaten 

Kendal. 

Hambatan-hambatan yang dialami dalam pembelajaran kursus bahasa 

Korea di LPK Sonagi menurut SK adalah cuaca dan listrik mati, dimana jarak 

yang lumayan jauh dari rumah warga belajar cuaca sangatlah mempengaruhi 

karena warga belajar harus selalu on time dalam mengikuti pembelajaran, apabila 

saat musim hujan ini sangatlah mengganggu. Listrik yang mati terkadang juga 

mengganggu dalam pembelajaran karena media yang digunakan adalah LCD 

proyektor dan tidak adanya listrik alternatif yang bisa digunakan seperti genset. 

4.2.2.2 Kualitas Instruktur 

Pendidik atau tutor pada warga belajar orang dewasa adalah orang yang 

mampu berperan sebagai pembimbing belajar, bukan guru yang cenderung 

memperlakukan warga belajar sebagai objek pengajaran dan dan cenderung 

menggurui sebagaimana pada proses pembelajaran yang berlangsung di lembaga 
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pendidikan persekolahan. Berdasaekan pemikiran tersebut maka pendidik atau 

tutor adalah mitra dan pembimbing warga belajar yang menempatkan dirinya 

sebagai sumber belajar, yang berarti pula pengelolaan pembelajaran berpusat pada 

warga belajar (Raharjo, 2005: 16-17). 

Instruktur yang digunakan di LPK Sonagi merupakan instruktur yang 

sudah berpengalaman, dimana tutor sebelumnya sudah pernah bekerja di Korea 

Selatan, jadi tutor sudah paham benar keaadaan dan budaya masyarakat Korea. 

Selain itu tutor juga sudah mengajar bahasa Korea atau berpengalaman 

dibidangnya selama 4 tahun. Menurut SHS kualitas instruktur di LPK Sonagi 

merupakan instruktur yang sudah berpengalaman dibidangnya, dimana instruktur 

yang bekerja di LPK Sonagi merupakan instruktur yang sudah pernah bekerja di 

Korea Selatan, jadi instruktur disini sudah sangat paham bagaimana kebudayaan 

warga Korea dan bagaimana keadaan disana secara keseluruhan. Selain itu 

instruktur juga sudah sangat menguasai bahasa Korea dengan baik, dan juga sudah 

mengajar bahasa Korea selama 4 tahun. 

Kualitas instruktur  pada kursus bahasa Korea ini menurut AM sudah baik 

karena  selain sudah berpengalaman bekerja di Korea, tutor juga sudah menguasai 

bahasa Korea dengan baik. 

4.2.2.3 Motivasi Warga Belajar 

Motivasi warga belajar dalam mengikuti kursus Bahasa Korea ini menurut 

SHS sangatlah baik, bahkan sangat antusias, dikarenakan mereka sangat 

termotivasi untuk bekerja di Korea Selatan untuk memperbaiki keadaan ekonomi 

mereka, dimana rata-rata yang ikut pembelajaran kursus bahasa Korea ini berasal 
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dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Ini dibuktikan dengan tidak 

sedikitnya warga belajar yang berasal dari luar kendal. 

Hal ini sejalan dengan hal yang dinyatakan oleh AS, motivasi warga 

belajar dalam mengikuti kursus Bahasa Korea ini sangat luar biasa, dimana 

jumlah warga belajar yang selalu bertambah di setiap periodenya.  

Motivasi SK dalam mengikuti kursus bahasa Korea ini adalah ingin 

menciptakan lapangan kerja di Indonesia dengan jalan mencari modal usaha di 

Korea terlebih dahulu. Sedangkan motivasi M dalam mengikuti kursus Bahasa 

Korea ini adalah agar bisa kaya dengan bekerja di Korea, yang konon katanya 

gajinya jauh lebih besar daripada di Singapura atau Malaysia. Selain itu kata para 

warga belajar yang sudah bekerja disana yang sekarang sudah sukses-sukses.   

4.2.2.4 Lingkungan pembelajaran 

Menurut SHS keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam 

pembelajaran. Keadaan lingkungan pembelajaran menurut SHS sudah sangat baik, 

hal ini ditunjukkan dengan loyalitas dan totalitas pengelola dalam menciptakan 

lingkungan pembelajaran yang kondusif. Sebagaimana pernyataan SHS sebagai 

berikut: 

“Lingkungan pembelajaran kami buat senyaman mungkin ya, itu 

penting buat proses pembelajaran.” 

Keadaan lingkungan pembelajaran menurut AS sudah lumayan kondusif 

dan sangat membantu dalam proses pembelajaran. Keadaan lingkunganpun sudah 

bisa menunjang dalam pembelajaran karena lingkungan yang  saling mendukung 

dan saling bergantung. 
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Menurut M Keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam 

pembelajaran,  keadaan tempat kursus yang sejuk karena banyak pohon. Keadaan 

lingkungan pembelajaran yang nyaman sangat membantu dalam proses 

pembelajaran. Sedangkan menurut AM keadaan lingkungan pembelajaran sudah 

cukup menyenangkan. Keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam 

pembelajaran karena banyak warung disana dan bisa jajan kalau dari rumah warga 

belajar tidak sempat sarapan.  

 

4.2.3 Hasil pembelajaran 

Hasil pembelajaran meliputi kemampuan kognitif, avektif dan 

psikomotorik. Hasil belajar warga belajar pada hakikatnya merupakan perubahan 

tingkah laku setelah melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil 

belajar dalam pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Penilaian dan pengukuran hasil belajar dilakukan dengan 

menggunakan tes hasil belajar, terutama hasil belajar kognitif berkenaan dengan 

penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan pendidikan dan pengajaran 

4.2.3.1 Kognitif  

Menurut SHS setelah menyelesaikan pembelajaran, penguasaan materi 

warga belajar di LPK Sonagi sudah cukup baik.LPK Sonagi dalam setiap periode 

selalu bisa meluluskan minimal 80%  dari warga belajar yang mengikuti 

pembelajaran, dimana itu merupakan yang terbaik di kab. Kendal. Selain itu 

penguasaan materi yang diberikan juga bergantung kemampuan dan kemauan 

peserta didik dalam memahami materi yang diberikan. 
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Menurut AS setelah menyelesaikan pembelajaran kursus bahasa di LPK 

Sonagi Kendal ini penguasaan materi warga belajar yang telah diberikan oleh 

instruktue sebagian besar sudah bisa mereka serap dengan baik. 

Setelah menyelesaikan pembelajaran, penguasaan materi yang diberikan 

instruktur kepada warga belajar menurut AM belum begitu baik, seperti 

keterangan AM sebagai berikut: 

“Penguasaan materi ya lumayan lah mas, sedikit-sedikit saya 

paham.” 

 

Setelah menyelesaikan pembelajaran, penguasaan materi yang diberikan 

kepadanya dirasa masih kurang, sejalan dengan dengan pernyataan NA berikut 

ini: 

“Hehe,, ya kadang paham tapi kadang juga tidak.” 

 

Setelah menyelesaikan pembelajaran, sikap warga belajar menurut SHS 

adalah sebagai berikut: 

“Kalau sikap ya sama saja, tapi kami mengajarkan kedisiplinan 

tinggi dalam pembelajaran ini, jadi hasilnya sudah bisa terlihat.” 

 

Setelah menyelesaikan pembelajaran, keterampilan yang dimiliki warga 

belajar adalah bahasa Korea warga belajar  yang sudah meningkat, dari yang 

sebelumnya sama sekali tidak bisa berbahasa Korea sekarang sudah lancar 

berbahasa Korea. 

4.2.3.2 Afektif 

Setelah menyelesaikan pembelajaran, sikap warga belajar menurut SHS 

sudah berubah dengan cukup baik. LPK Sonagi dalam pembelajaran selalu 

menekankan proses kedisiplinan yang inggi. Hal ini diajarkan agar warga belajar 
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bisa hidup disiplin dan pada akhirnya saat bekerja di Korea mereka sudah bisa 

mengimbangi budaya kerja disana. 

 Menurut AS setelah menyelesaikan pembelajaran, sikap warga belajar 

sudah mulai terbiasa disiplin karena pada saat pembelajaran instruktur 

menerapkan kedisiplinan yang tinggi, semua harus on time, tidak ada yang 

namanya terlambat, kalau terlambat masuk kelas langsung disuruh keluar, sama 

seperti kedisiplinan yang diterapkan di Korea, inisemua diterapkan agar warga 

belajar kelak nantinya tidak kaget saat bekerja di Korea kelak. 

4.2.3.3 Psikomotorik  

Setelah menyelesaikan pembelajaran, keterampilan yang dimiliki warga 

belajar adalah bahasa Korea warga belajar  yang sudah meningkat, dari yang 

sebelumnya sama sekali tidak bisa berbahasa Korea sekarang sudah lancar 

berbahasa Korea. 

Kemampuan berbahasa Korea peserta kursus sebelum dan sesudah 

mengikuti kursus sangatlah jauh berbeda, sesuai yang diungkapkan oleh AS 

sebagai berikut: 

“Sudah lumayan meningkat mas, rata-rata yang ikut kursus ini 

sebelumnya mereka sama sekali belum mengenal bahasa Korea, 

setelah ikut kursus ini alkhamdulillah mas.” 

 

Kemampuan berbahasa Korea M sebelum dan sesudah mengikuti kursus 

sudah jauh meningkat, sesuai pernyataan sebagai berikut: 

“Ya jelas sangat beda mas, sebelum saya ikut kursus ini saya 

sama sekali tidak bisa bahasa Korea sama sekali, dan setelah 

mengikuti kursus ini saya sudah bihasa bahasa Korea walaupun 

tidak begitu lancar.” 
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4.3 Pembahasan 

4.3.1 Proses Pembelajaran Bahasa Korea 

4.3.1.1 Tujuan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat 

diketahui bahwa tujuan pembelajaran kursus bahasa Korea adalah peserta didik 

memiliki penguasaan pada ketampilan bahasa Korea, yang menjadi syarat utama 

dalam mencari pekerjaan di Korea. Dengan adanya kursus bahasa Korea ini 

peserta didik diharapkan bisa menguasai bahasa Korea dengan benar. Namun 

yang paling penting adalah pembelajaran tersebut dilaksanakan sadar dan dengan 

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

tujuan pembelajaran adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang 

diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsung pembelajaran. 

Tujuan umum pembelajaran ini yaitu peserta didik dapat menguasai 

bahasa Korea sehingga pada saat bekerja nantinya peserta didik tersebut bisa 

mengerjakan tugas sesuai kebutuhan instansi tempat ia bekerja. Sedangkan tujuan 

khususnya yaitu peserta didik dapat lulus tes EPS-TOPIK (Employment Permit 

System) yang dilakukan oleh HRD Korea. Dengan demikian peserta didik dapat 

mempunyai sikap dan perilaku yang baik dari sebelumnya serta dapat 

mengembangkan pengetahuan dan ketrampilan. Oleh  karena itu tujuan 

pembelajaran secara umum mempunyai tujuan untuk membantu peserta didik agar 

memperoleh berbagai pengalaman dan dengan pengalaman ini tingkah laku 

peserta didik berubah, tingkah laku yang dimaksud meliputi pengetahuan, 

ketrampilan, dan nilai yang berfungsi sebagai pengendali sikap dan perilaku. 
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Sedangkan secara khusus pengertian dari tujuan pembelajaran kursus bahasa 

Korea adalah peserta didik lulus tes EPS-TOPIK agar bisa bekerja di Korea 

Selatan. Tujuan pembelajaran tersebut sesuai dengan teori (Achmad Rifa‟i, 2009 : 

75), tujuan pendidikan dapat ditafsirkan menjadi tiga macam, yaitu: tujuan 

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

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

mengacu pada tujuan kelembagaan yang ingin diperoleh. Tujuan khusus program 

pembelajaran mengacu pada hasil pendidikan secara menyeluruh yang akan 

dijadikan sebagai dasar pada kegiatan berikutnya. Tujuan belajar mengacu pada 

hasil perilaku spesifik untuk membantu partisipan melakukan kegiatan belajar 

tertentu.  

4.3.1.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Kegiatan belajar mengajar kursus bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal  

dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan hari Jum‟at, pada pukul 08.00-

12.00 WIB dengan istirahat selama setengah jam. Proses belajar mengajar 

berlangsung selama 5-6 bulan sesuai dengan kebutuhan, dimana 2,5 bulan 

digunakan untuk pemantapan materi serta latihan soal-soal ujian EPS-Topik. 

4.3.1.3 Bahan/Materi Pembelajaran 

Materi yang diajarkan dibuat secara sistematis, runtut dan 

berkesinambungan, mulai dari materi yang paling mudah sampai materi yang 

paling rumit. Materi yang disampaikan meliputi: 1) Pengenalan abjad Korea. 2) 

Penulisan abjad Korea. 3) Penghafalan abjad Korea. 4) Pembelajaran tata bahasa 

Korea. 5) Pelatihan soal-soal. 6) Latihan tes.  
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 Materi pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran kursus bahasa 

Korea ini  didapat dari HRD Korea langsung yang berupa modul pembelajaran 

bahasa Korea, jadi pihak LPK hanya tinggal menjalankan proses pembelajaran 

saja. Dengan materi yang sudah ditentukan langsung dari pihak HRD Korea maka 

tutor tidak bisa mengembangkan materi, hanya berpatok pada modul tersebut. Hal 

ini tidak sesuai dengan dengan PP nomor 19 tahun 2005 Pasal 19, diisyaratkan 

bahwa guru sebagai tenaga pendidikan diharapkan mengembangkan materi 

pembelajaran. Menurut teori Sardiman (1986 : 203), bahwa bahan/materi 

pembelajaran adalah salah satu sumber belajar bagi peserta didik. Materi yang 

dapat disebut sebagai sumber belajar ini merupakan sesuatu yang membawa pesan 

untuk tujuan pembelajaran, materi pembelajaran harus memenuhi kriteria, yakni 

kesesuaian, kemudahan, dan kemenarikan. Teori lain yang mendukung yaitu 

bahan/materi adalah substansi yang disampaikan dalam proses pembelajaran, dan 

tanpa materi itu proses pembelajaran tidak berjalan. Karena itu dalam 

pembelajaran, pengajar harus menguasai materi pembelajaran yang akan 

disampaikan dalam proses pembelajaran, penggunaan materi pembelajaran 

disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan belajar, serta pelaksanaannya 

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

4.3.1.4 Metode Pembelajaran 

 Seorang tutor diharapkan harus mempunyai strategi dan cara-cara yang 

ditempuh untuk memberikan pembelajaran kepada peserta didik, agar penyerapan 

materi tentang kursus bisa diterima dengan maksimal. Strategi-strategi tersebut 

sering disebut metode pembelajaran. Namun semua program pembelajaran tidak 
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selalu berjalan dengan baik, dengan menggunakan metode yang telah disarankan 

sesuai pembelajaranya. Hal tersebut dikarenakan pemahaman peserta didik satu 

dengan yang lain berbeda-beda sehingga tutor dituntut untuk bisa pandai dalam 

mendidik peserta didiknya, dengan demikian proses pembelajaran akan berjalan 

baik sesuai yang dikehendaki.  

 Sesuai dengan pendapat Sugandi (2004:30) bahwa metode adalah 

digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat 

indikator yang telah ditetapkan. Metode pembelajaran dalam kegiatan belajar 

mengajar tidak harus terpaku pada satu metode saja. Dalam proses pembelajaran 

kursus bahasa Korea di LPK Sonagi penggunaan metode sepenuhnya ditetapkan 

oleh instruktur, karena instrukturlah yang paling paham mengenai keadaan kelas. 

Metode pembelajaran disesuaikan dengan materi pembelajaran yang akan 

disampaikan. Metode yang biasa digunakan antara lain: 1) Metode langsung 

(direct method), 2) Metode alamiah (natural method),  3) Metode ucapan 

(phonetic method), 4) Metode membaca (reading method), 5) Metode terjemah 

(translation method), 6) Metode tata bahasa (grammer language method), 7) 

Metode campuran (eclectic method), 8) Metode demonstrasi dan latihan (mim-

mem method).” Sesuai dengan teori Rifa‟i (2009 : 101), metode pembelajaran 

merupakan berbagai cara yang digunakan untuk mengelola tugas-tugas belajar 

agar memperlancar aktivitas belajar. Sebiasa mungkin pendidik menggunakan 

metode pembelajaran yang mampu mendorong partisipasi partisipan didalam 

proses pembelajaran.  
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4.3.1.5 Media Pembelajaran 

Langkah berikutnya yang digunakan dalam proses pembelajaran kursus 

bahasa Korea adalah media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan suatu 

komponen masukan yang dapat membantu pelaksanaan proses pembelajajaran. 

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

kegiatan pembelajaran. Media pembelajaran dapat disamakan dengan sarana dan 

prasarana yang digunakan dalam proses pembelajaran atau alat yang digunakan 

untuk membantu lancarnya suatu kegiatan belajar. 

Hal tersebut sesuai dengan teori Sudjana (2000: 06) bahwa peranan media 

pembelajaran adalah: 

1. Alat untuk menjelaskan materi pembelajaran pada saat pembelajar 

menyampaikan materi tersebut. 

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

dipecahkan oleh peserta didik dalam proses belajar mengajar. 

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

bahan yang harus dipelajari peserta didik baik secara individual atau 

kelompok. 

Media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran kursus 

bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal ini sudah cukup lengkap antara lain ruangan 

belajar,  meja, kursi, white board, LCD proyektor, pengeras suara, kipas angin, 

toilet, tempat parkir dan perlengkapan lainnya yang mendukung dalam proses 

belajar mengajar. 
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4.3.1.6 Evaluasi Pembelajaran 

Tahap akhir dalam proses pembelajaran adalah evaluasi pembelajaran, 

diadakanya evaluasi yaitu sebagai tolak ukur kemampuan peserta didik dalam 

menyerap materi yang diajarkan. Dalam pembelajaran kursus bahasa Korea di 

LPK Sonagi Kendal menggunakan evaluasi formatif dan sumatif. Hal tersebut 

sesuai teori Knowles (1980) menyatakan dua tujuan yang penting dalam evaluasi 

yaitu : 

1. Penanggung jawab (accumsibility), yang bertujuan memperoleh 

data tentang kualitas pembelajaran yang ditunjukan melalui 

perubahan kinerja partisipan, disebut evaluasi sumatif 

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

memperoleh informasi atau data yang digunakan oleh pendidik 

untuk memperbaiki kualitas rancangan dan pelaksanaan 

pembelajaran. Disebut evaluasi formatif (Achmad Rifa‟i, 2009 : 

144). 

  

Pada pelaksanaan evaluasi kursus bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal, 

evaluasi formatif dilaksanakan setiap pembelajaran, sedangkan evaluasi sumatif 

dilakukan pada akhir program kursus dengan ujian EPS-Topik yang dilaksanakan 

oleh HRD melihat kemampuan peserta didik selama mengikuti pembelajaran 

kursus dan untuk nenentukan lulus tidaknya peserta didik. Sesuai dengan teori L. 

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

dilakukan secara sistematik untuk pembuatan keputusan. Daniel Stufflebean 

(1973) menyatakan bahwa evaluasi merupakan proses sistematik dalam 

menetapkan seberapa jauh tujuan pembelajaran dicapai oleh partisipan (Achmad 

Rifa‟i, 2009: 141).  
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4.3.2 Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pembelajaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran terdiri dari hambatan-

hambatan dalam pembelajaran, kualitas instruktur, motivasi warga belajar, 

keadaan lingkungan pembelajaran. 

4.3.2.1 Hambatan-Hambatan Pembelajaran 

Oemar Hamalik (2001: 77) pembelajaran sebagai suatu sistem artinya 

suatu keseluruhan dari komponen-komponen yang berinteraksi dan berinterelasi 

antara satu sama lain dan dengan keseluruhan itu sendiri untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Hambatan-hambatan yang 

dialami dalam pembelajaran kursus bahasa Korea di LPK Sonagi tidak ada 

hambatan yang begitu berarti, semuanya sudah berjalan dengan lancar dan 

sebagaimana mestinya, tidak ada hambatan yang begitu berarti sampai sangat 

mengganggu proses pembelajaran.  

Hambatan-hambatan yang dialami dalam pembelajaran kursus bahasa 

Korea di LPK Sonagi menurut adalah cuaca dan listrik mati, dimana jarak yang 

lumayan jauh dari rumah warga belajar cuaca sangatlah mempengaruhi karena 

warga belajar harus selalu on time dalam mengikuti pembelajaran, apabila saat 

musim hujan sangatlah mengganggu karena jarak ke tempat pembelajaran yang 

cukup jauh. Listrik yang mati terkadang juga mengganggu dalam pembelajaran 

karena media yang digunakan adalah LCD proyektor dan tidak adanya listrik 

alternatif yang bisa digunakan seperti genset. 
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4.3.2.2 Kualitas Instruktur 

Instruktur yang digunakan di LPK Sonagi merupakan instruktur yang 

sudah berpengalaman, dimana tutor sebelumnya sudah pernah bekerja di Korea 

Selatan, jadi tutor sudah paham benar keaadaan dan budaya masyarakat Korea. 

Selain itu tutor juga sudah mengajar bahasa Korea atau berpengalaman 

dibidangnya selama 4 tahun. Kualitas instruktur di LPK Sonagi merupakan 

instruktur yang sudah berpengalaman dibidangnya, dimana instruktur yang 

bekerja di LPK Sonagi merupakan instruktur yang sudah pernah bekerja di Korea 

Selatan, jadi instruktur sudah sangat paham bagaimana kebudayaan warga Korea 

dan bagaimana keadaan disana secara keseluruhan. Selain itu instruktur juga 

sudah sangat menguasai bahasa Korea dengan baik, dan juga sudah mengajar 

bahasa Korea selama 4 tahun. 

Pendidik atau tutor pada warga belajar orang dewasa adalah orang yang 

mampu berperan sebagai pembimbing belajar, bukan guru yang cenderung 

memperlakukan warga belajar sebagai objek pengajaran dan dan cenderung 

menggurui sebagaimana pada proses pembelajaran yang berlangsung di lembaga 

pendidikan persekolahan. Berdasaekan pemikiran tersebut maka pendidik atau 

tutor adalah mitra dan pembimbing warga belajar yang menempatkan dirinya 

sebagai sumber belajar, yang berarti pula pengelolaan pembelajaran berpusat pada 

warga belajar (Raharjo, 2005: 16-17). 
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4.3.2.3 Motivasi Warga Belajar 

Motivasi warga belajar dalam mengikuti kursus Bahasa Korea sangatlah 

baik, bahkan sangat antusias, dikarenakan warga belajar sangat termotivasi untuk 

bekerja di Korea Selatan untuk memperbaiki keadaan ekonomi mereka, dimana 

rata-rata yang ikut pembelajaran kursus bahasa Korea ini berasal dari kalangan 

ekonomi menengah ke bawah. Selain itu tidak sedikit warga belajar yang berasal 

dari luar kendal. Motivasi warga belajar dalam mengikuti kursus antaralain adalah 

1)ingin menguasai bahasa Korea, 2) ingin memperbaiki keadaan ekonomi, 3) 

mencari modal untuk membuka usaha sendiri, 4) menghidupi keluarga.  Menurut 

Hamalik (1994: 7), warga belajar merupakan suatu komponen masukan dalam 

sistem pendidikan, yang selanjutnya diproses dalam pendidikan sehingga menjadi 

manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. 

4.3.2.4 Lingkungan Pembelajaran 

Menurut Oemar Hamalik (2004: 195) Lingkungan (environment) sebagai 

dasar pengajaran adalah faktor kondisional yang mempengaruhi tingkah laku 

individu dan merupakan faktor belajar yang penting. Lingkungan yang berada 

disekitar kita dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Lingkungan meliputi 

masyarakat disekeliling sekolah. Lingkungan fisik disekitar sekolah, bahan-bahan 

yang tersisa atau tidak dipakai dan bahan-bahan bekas dan bila diolah dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber atau alat bantu dalam belajar, dan Peristiwa alam 

dan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat. 

Keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam pembelajaran. Keadaan 

lingkungan pembelajaran sudah baik, hal ini ditunjukkan dengan loyalitas dan 
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totalitas pengelola dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif.  

Tempat pembelajaran yang nyaman dan sejuk karena banyak pepohonan sangat 

membantu dalam proses pembelajaran. 

 

4.3.3 Hasil Pembelajaran 

Hasil belajar merupakan perubahan siswa yang mencakup aspek 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai hasil dari proses belajar. Pendapat 

tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Hamalik (1995: 48) hasil 

belajar adalah “Perubahan tingkah laku subjek yang meliputi kemampuan 

kognitif, afektif, dan psikomotor dalam situasi tertentu berkat pengalamannya 

berulang-ulang”.  Pendapat tersebut didukung oleh Sudjana (2005: 3) “hasil 

belajar ialah perubahan tingkah laku yang mencakup bidang kognitif, afektif, dan 

psikomotor yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajarnya”. 

 Hasil pembelajaran kursus bahasa Korea di LPK Sonagi dari segi kognitif 

yaitu warga belajar mendapatkan berbagai pengetahuan dalam hal adat 

isriadat/kebudayaan Korea. Dari segi  psikomotorik yaitu warga belajar mampu 

menguasai bahasa sehari-hari orang Korea. Dari segi afektif  menumbuhkan sikap 

kedisiplinan dalam bekerja.  
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di muka, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

5.1.1 Proses Pembelajaran Bahasa Korea 

Proses pembelajaran kursus  bahasa Kore di LPK Sonagi Kendal meliputi 

tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, metode 

pembelajaran, media pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. 

5.1.1.1 Tujuan pembelajaran kursus bahasa Korea di LPK Sonagi adalah untuk 

menguasai bahasa Korea dan akhirnya lulus tes EPS-Topik dan dapat 

diterima bekerj di Korea Selatan. 

5.1.1.2 Kegiatan pembelajaran berlangsung selama 5-6 bulan, dilaksanakan setiap 

hari Senin-Jum‟at pada jam 08-00.12.00 WIB. Dimana 2,5 bulan 

digunakan untuk pemberian materi dan sisanya digunakan untuk 

pemantapan materi. 

5.1.1.3 Materi pembelajaran yang digunakan didapat dari HRD Korea langsung 

yang berupa modul pembelajaran. Materi yang diberikan dalam kursus 

bahasa Korea adalah  pengenalan abjad Korea, penulisan abjad Korea, 

penghapalan abjad Korea., pembelajaran tata bahasa Korea, pelatihan soal-

soal, latihan tes. Warga belajar belum terlalu menguasai materi yang 

diberikan. 
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5.1.1.4 Metode pembelaaran bahasa yang digunakan disesuaikan dengan 

bahan/materi belajar yang akan diberikan. 

5.1.1.5 Media pembelajaran yang digunakan adalah white board, LCD proyektor, 

pengeras suara, dan perlengkapan lainnya yang mendukung dalam proses 

belajar mengajar. 

5.1.1.6 Evaluasi pembelajaran dilakukan menggunakan evaluasi sumatif dan 

evaluasi formatif. 

5.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pembelajaran 

Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran terdiri dari hambatan-

hambatan dalam pembelajaran, kualitas instruktur, motivasi warga belajar, 

keadaan lingkungan pembelajaran. 

5.1.2.1 Tidak ada hambatan yaang berarti dalam pembelajaran kursus bahasa 

Korea di LPK Sonagi. 

5.1.2.2 Instruktur di LPK Sonagi merupakan instruktur yang sudah 

berpengalaman di bidangnya karena pengalaman kerja yang cukup lama. 

5.1.2.3 Motivasi warga belajar dalam mengikuti kursus sangatlah baik. 

5.1.2.4 Keadaan lingkungan pembelajaran sangat menunjang dalam proses 

pembelajaran. 

5.1.3 Hasil Pembelajaran 

 Hasil pembelajaran kursus bahasa Korea di LPK Sonagi dari segi kognitif 

yaitu warga belajar mendapatkan berbagai pengetahuan dalam hal adat 

isriadat/kebudayaan Korea, dari segi afektif  menumbuhkan sikap kedisiplinan 
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dalam bekerja dan dari segi  psikomotorik yaitu warga belajar mampu menguasai 

bahasa Korea. 

5.2. Saran 

5.2.1    Saran Teoritis 

5.2.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan wawasan ilmu 

pengetahuan dan pengembangan ilmu pendidikan luar sekolah . 

5.2.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya khususnya tentang rekrutmen dan proses pembelajaran 

kursus. 

5.2.2    Saran Praktis  

5.2.2.1 Bagi Pengelola  

Perlu adanya sebuah mess bagi warga belajar yang rumahnya jauh atau 

dari dari luar kota, penambahan fasilitas seperti genset dan sarana 

prasarana agar dapat mendukung pembelajaran lebih baik lagi, dan 

penambahan perekrutan instruktur agar kegiatan belajar mengajar lebih 

maksimal. 

5.2.2.2 Bagi Instruktur 

Instruktur diharapkan lebih kreatif dalam menggunakan metode 

pembelajaran agar warga belajar lebih cepat dalam penerimaan materi dan 

materi yang diberikan bisa sedikit dikembangkan. 

5.2.2.3 Bagi Warga Belajar  

Lebih giat dan jangan mudah putus asa dalam mengikuti pembelajaran 

kursus bahasa Korea dengan ini. 
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KISI-KISI  PENELITIAN 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI KENDAL 

 

Konsep  Fokus  Sub Fokus Indikator Item 

1. Proses 

pembelajaran 

bahasa Korea 

1. Tujuan 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan 

pembelajaran 

 

 

3. Bahan/materi 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

4. Metode 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Waktu pembelajaran 

 

 

 

1. Materi pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

1. Metode dalam pembelajaran 

bahasa: 

direct method, natural 

method, psychological 

method, phonetic method, 

1. Siapa yang merumuskan tujuan 

pembelajaran 

2. Waktu penentuan tujuan pembelajaran 

3. Tujuan umum pembelajaran bahasa 

Korea 

4. Tujuan khusus pembelajaran bahasa 

Korea 

 

1. Intensitas 

2. Efektifitas  

 

 

1. Pengenalan abjad Korea.  

2. Penulisan abjad Korea.  

3. Penghafalan abjad Korea.  

4. Pembelajaran tata bahasa Korea.  

5. Pelatihan soal-soal.  

6. Latihan tes. 

 

1. Metode yang digunakan 

2. Keefektifan penggunaan metode 

3. Kelebihan dan kekurangan 

 

PENGELOLA 
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5. Media pembelajaran 

 

 

 

 

6. Evaluasi 

pembelajaran 

reading method, grammer 

language method, translation 

method, grammer translation 

method, eclectic method, the 

unit method, language 

control method, mim-mem 

method, practice-theory 

method, the dual language 

method, cognate method. 

 

1. Media yang digunakan 

 

 

 

 

1. Jenis Evaluasi 

 

 

2. Materi Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Penggunaan media  

2. Kesesuaian dengan bahan pembelajaran 

3. Kemudahan dalam memahami bahan 

pembelajaran 

 

1. Evaluasi sumatif 

2. Evaluasi formatif 

 

1. Waktu Evaluasi 

2. Yang melakukan evaluasi 

3. Materi untuk evaluasi 

2. Faktor-faktor 

yang mem- 

pengaruhi 

pembelajaran 

1. Faktor internal 

 

 

2. Faktor eksternal 

 

 

 

 

1. Motivasi warga belajar 

2. Kualitas tutor /instruktur 

 

1. Lingkungan 

2. Iklim pembelajaran 

 

3. Hasil 1. Kognitif   1. Penguasaan materi  
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pembelajaran  

2. Afektif  

 

3. Psikomotorik  

 

 

 

1. Sikap warga belajar 

 

1. Keterampilan 
 

 

KISI-KISI  PENELITIAN 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI KENDAL 

 

Konsep  Fokus  Sub Fokus Indikator Item 

1. Proses 

pembelajaran 

bahasa Korea 

1. Tujuan 

Pembelajaran 

 

 

 

 

 

2. Pelaksanaan 

pembelajaran 

 

 

3. Bahan/materi 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Waktu pembelajaran 

 

 

 

1. Materi pembelajaran 

 

 

 

 

 

1. Siapa yang merumuskan tujuan 

pembelajaran 

2. Waktu penentuan tujuan pembelajaran 

3. Tujuan umum pembelajaran bahasa 

Korea 

4. Tujuan khusus pembelajaran bahasa 

Korea 

 

1. Intensitas 

2. Efektifitas  

 

 

1. Pengenalan abjad Korea.  

2. Penulisan abjad Korea.  

3. Penghafalan abjad Korea.  

4. Pembelajaran tata bahasa Korea.  

 

INSTRUKTUR 
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4. Metode 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

5. Media pembelajaran 

 

 

 

 

6. Evaluasi 

pembelajaran 

 

1. Metode dalam pembelajaran 

bahasa: 

direct method, natural 

method, psychological 

method, phonetic method, 

reading method, grammer 

language method, translation 

method, grammer translation 

method, eclectic method, the 

unit method, language 

control method, mim-mem 

method, practice-theory 

method, the dual language 

method, cognate method. 

 

1. Media yang digunakan 

 

 

 

 

1. Jenis Evaluasi 

 

 

2. Materi Evaluasi 

5. Pelatihan soal-soal.  

6. Latihan tes. 

 

1. Metode yang digunakan 

2. Keefektifan penggunaan metode 

3. Kelebihan dan kekurangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Penggunaan media  

2. Kesesuaian dengan bahan pembelajaran 

3. Kemudahan dalam memahami bahan 

pembelajaran 

 

1. Evaluasi sumatif 

2. Evaluasi formatif 

 

1. Waktu Evaluasi 

2. Yang melakukan evaluasi 

3. Materi untuk evaluasi 
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2. Faktor-faktor 

yang mem- 

pengaruhi 

pembelajaran 

1. Faktor internal 

 

 

2. Faktor eksternal 

 

 

 

 

1. Motivasi warga belajar 

 

 

1. Lingkungan 

2. Iklim pembelajaran 

 

3. Hasil 

pembelajaran 

1. Kognitif  

 

2. Afektif  

 

3. Psikomotorik  

 

 

 

1. Penguasaan materi 

 

2. Sikap warga belajar 

 

3. Keterampilan 
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KISI-KISI  PENELITIAN 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI KENDAL 

 

Konsep  Fokus  Sub Fokus Indikator Item 

1. Proses 

pembelajaran 

bahasa Korea 

1. Tujuan 

Pembelajaran 

 

 

 

2. Pelaksanaan 

pembelajaran 

 

 

3. Bahan/materi 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

4. Metode 

pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Waktu pembelajaran 

 

 

 

1. Materi pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

1. Metode dalam pembelajaran 

bahasa: 

direct method, natural 

method, psychological 

method, phonetic method, 

reading method, grammer 

language method, translation 

method, grammer translation 

method, eclectic method, the 

1. Tujuan umum pembelajaran bahasa 

Korea 

2. Tujuan khusus pembelajaran bahasa 

Korea 

 

 

1. Intensitas 

2. Efektifitas  

 

 

1. Pengenalan abjad Korea.  

2. Penulisan abjad Korea.  

3. Penghafalan abjad Korea.  

4. Pembelajaran tata bahasa Korea.  

5. Pelatihan soal-soal.  

6. Latihan tes. 

 

1. Metode yang digunakan 

2. Keefektifan penggunaan metode 

 

 

 

 

 

 

WARGA BELAJAR 
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5. Media pembelajaran 

 

 

 

 

6. Evaluasi 

pembelajaran 

unit method, language 

control method, mim-mem 

method, practice-theory 

method, the dual language 

method, cognate method. 

1. Media yang digunakan 

 

 

 

 

1. Jenis Evaluasi 

 

 

2. Materi Evaluasi 

 

 

 

 

 

 

1. Penggunaan media  

2. Kesesuaian dengan bahan pembelajaran 

3. Kemudahan dalam memahami bahan 

pembelajaran 

 

1. Evaluasi sumatif 

2. Evaluasi formatif 

 

1. Waktu Evaluasi 

2. Yang melakukan evaluasi 

3. Materi untuk evaluasi 

2. Faktor-faktor 

yang mem- 

pengaruhi 

pembelajaran 

1. Faktor internal 

 

 

2. Faktor eksternal 

 

 

 

 

1. Motivasi warga belajar 

2. Kualitas tutor /instruktur 

 

1. Lingkungan 

2. Iklim pembelajaran 

 

3. Hasil 

pembelajaran 

1. Kognitif  

 

2. Afektif  

 

3. Psikomotorik  

 

 

 

1. Penguasaan materi 

 

1. Sikap warga belajar 

 

1. Keterampilan 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI 

KENDAL 

Pengelola LPK  

 

 

A. IDENTITAS 

1. Nama     : 

2. Tempat/tanggal lahir  :  

3. Jenis kelamin   :  

4. Alamat    :  

5. Pendidikan Terakhir   :  

 

B.  PERTANYAAN 

 Pembelajaran bahasa Korea: 

1. Siapa sajakah yang merumuskan tujuan pembelajaran? 

2. Mengapa tujuan pembelajaran harus dirumuskan/dilaksanakan? 

3. Kapan perumusan tujuan pembelajaran dilakanakan? 

4. Secara umum apakah tujuan pembelajaran bahasa Korea itu? 

5. Secara khusus apakah tujuan pembelajaran bahasa Korea itu? 

6. Berapa lama pembelajaran kursus bahasa Korea dilaksakan? 

7. Siapa saja yang menentukan waktu pelaksanaan tersebut? 

8. Dalam satu minggu ada berapa kali pertemuan? 

9. Dalam sekali petemuan berapa lama waktu pembelajaran kursus bahasa 

Korea dilaksanakan? 

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

mengatasinya? 

11. Apa saja kompetensi kursus bahasa Korea? 

12. Materi apa saja yang diberikan dalam pembelajaran kursus bahasa Korea 

ini? 
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13. Dari mana anda mendapat bahan/materi pembelajaran ini? 

14. Siapakah yang menentukan metode pembelajaran? 

15. Dari metode-metode pembelajaran bahasa di bawah ini:  

 Metode langsung (direct method), 

 Metode alamiah (natural method),   

 Metode Psikologis (Psychological method),  

 Metode ucapan (phonetic method),  

 Metode membaca (reading method),  

 Metode tata bahasa (grammer language method),  

 Metode terjemah (translation method),  

 Metode tata bahasa dan terjemah (grammer translation method),  

 Metode campuran (eclectic method), 

 Metode mengajar (the unit method),  

 Metode pembatasan bahasa (language control method),  

 Metode demonstrasi dan latihan (mim-mem method),  

 Metode praktik-teori (practice-theory method),  

 Metode perbedaan dan persamaan bahasa ibu (the dual language 

method),  

 Metode kemiripan bahasa ibu (cognate method). 

a. Metode apa saja yang dipakai? 

b. Sudah efektifkah metode yang digunakan? 

16. Media apa yang dipakai dalam pembelajaran kursus bahasa Korea ini? 

17. Apakah media yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang 

diberikan? 

18. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran sudah dapat 

membantu warga belajar dalam memahami materi yang diberikan? 

19. Evaluasi pembelajaran apakah yang digunakan? 

20. Kapan evaluasi pembelajaran dilakasanakan? 

21. Siapakah yang melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

22. Apakah evaluasi bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran 

kursus ini? 
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23. Materi-materi apa sajakah yang diberikan dalam evaluasi pembelajaran? 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran: 

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

bahasa Korea ini? 

25. Bagaimanakah motivasi warga belajar dalam mengikuti kursus Bahasa 

Korea ini? 

26. Bagaimanakah kualitas tutor dalam lembaga ini? 

27. Bagaimakah keadaan lingkungan pembelajaran? 

28. Apakah keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam pembelajaran? 

 

 Hasil pembelajaran 

29. Seperti apakah hasil belajar yang diharapkan? 

30.  Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah penguasaan materi 

warga belajar? 

31. Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah sikap warga belajar? 

32. Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah keterampilan yang 

dimiliki warga belajar? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI 

KENDAL 

 

Tutor/Instruktur kursus bahasa Korea 

 

A. IDENTITAS 

1. Nama    :    

2. Tempat/tanggal lahir  :  

3. Jenis kelamin   :  

4. Alamat    :  

5. Pendidikan terakhir   :  

 

B. PERTANYAAN 

 Pembelajaran bahasa Korea: 

1. Mengapa tujuan pembelajaran harus dirumuskan/dilaksanakan? 

2. Kapan perumusan tujuan pembelajaran dilakanakan? 

3. Siapakah yang merumuskan tujuan pembelajaran? 

4. Secara umum apakah tujuan pembelajaran bahasa Korea itu? 

5. Secara khusus apakah tujuan pembelajaran bahasa Korea itu? 

6. Berapa lama pembelajaran kursus bahasa Korea dilaksakan? 

7. Siapa saja yang menentukan waktu pelaksanaan tersebut? 

8. Dalam satu minggu ada berapa kali pertemuan? 

9. Dalam sekali petemuan berapa lama waktu pembelajaran kursus bahasa 

Korea dilaksanakan? 

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

mengatasinya? 

11. Apa saja kompetensi kursus bahasa Korea ini? 

12. Materi apa saja yang diberikan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 

13. Dari mana anda mendapat bahan/materi pembelajaran ini? 
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14. Siapa yang menentukan metode pembelajaran? 

15. Dari metode-metode pembelajaran bahasa di bawah ini:  

 Metode langsung (direct method), 

 Metode alamiah (natural method),   

 Metode Psikologis (Psychological method),  

 Metode ucapan (phonetic method),  

 Metode membaca (reading method),  

 Metode tata bahasa (grammer language method),  

 Metode terjemah (translation method),  

 Metode tata bahasa dan terjemah (grammer translation method),  

 Metode campuran (eclectic method), 

 Metode mengajar (the unit method),  

 Metode pembatasan bahasa (language control method),  

 Metode demonstrasi dan latihan (mim-mem method),  

 Metode praktik-teori (practice-theory method),  

 Metode perbedaan dan persamaan bahasa ibu (the dual language 

method),  

 Metode kemiripan bahasa ibu (cognate method). 

a. Metode apa saja yang dipakai? 

b. Sudah efektifkah metode yang digunakan? 

16. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasaKorea ini? 

17. Apakah media yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang 

diberikan? 

18. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran sudah dapat 

membantu warga belajar dalam memahami materi yang diberikan? 

19. Kapan evaluasi pembelajaran dilakasanakan? 

20. Siapakah yang melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

21. Apakah evaluasi bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran kursus 

ini? 

22. Materi-materi apa sajakah yang diberikan dalam evaluasi pembelajaran? 
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 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran: 

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

bahasa Korea ini? 

24. Bagaimanakah motivasi warga belajar dalam mengikuti kursus Bahasa 

Korea ini? 

25. Bagaimakah keadaan lingkungan pembelajaran? 

26. Apakah keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam pembelajaran? 

 

 Hasil pembelajaran 

27. Seperti apakah hasil belajar yang diharapkan? 

28.  Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah penguasaan materi 

warga belajar? 

29. Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah sikap warga belajar? 

30. Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah keterampilan yang 

dimiliki warga belajar? 

31. Bagaimanakah kemampuan berbahasa Korea peserta kursus sebelum dan 

sesudah mengikuti kursus? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI 

KENDAL 

 

Peserta didik kursus bahasa Korea 

 

A. IDENTITAS 

1. Nama     

2. Tempat/tanggal lahir  :  

3. Jenis kelamin   :  

4. Alamat    :  

5. Pendidikan terakhir   :  

 

B. PERTANYAAN 

 Pembelajaran bahasa Korea: 

1. Secara umum apakah tujuan anda mengikuti kursus bahasa Korea ini? 

2. Secara khusus apakah tujuan anda mengikuti kursus bahasa Korea ini? 

3. Berapa lama pembelajaran kursus bahasa Korea dilaksakan? 

4. Dalam satu minggu ada berapa kali pertemuan? 

5. Dalam sekali petemuan berapa lama waktu pembelajaran kursus bahasa 

Korea dilaksanakan? 

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

anda mengatasinya? 

7. Materi apa saja yang diberikan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 

8. Dari metode-metode pembelajaran bahasa di bawah ini:  

 Metode langsung (direct method), 

 Metode alamiah (natural method),   

 Metode Psikologis (Psychological method),  

 Metode ucapan (phonetic method),  

 Metode membaca (reading method),  
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 Metode tata bahasa (grammer language method),  

 Metode terjemah (translation method),  

 Metode tata bahasa dan terjemah (grammer translation method),  

 Metode campuran (eclectic method), 

 Metode mengajar (the unit method),  

 Metode pembatasan bahasa (language control method),  

 Metode demonstrasi dan latihan (mim-mem method),  

 Metode praktik-teori (practice-theory method),  

 Metode perbedaan dan persamaan bahasa ibu (the dual language 

method),  

 Metode kemiripan bahasa ibu (cognate method). 

a. Menurut anda metode apa saja yang dipakai oleh instruktur? 

b. Sudah efektifkah metode yang digunakan oleh tutor? 

9. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 

10. Apakah media yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang 

diberikan? 

11. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran sudah dapat 

membantu anda dalam memahami materi yang diberikan? 

12. Kapan evaluasi pembelajaran dilakasanakan? 

13. Siapakah yang melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran: 

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

bahasa Korea ini? 

15. Menurut anda bagaimanakah kualitas tutor pada kursus bahasa Korea ini? 

16. Apa dan bagaimana motivasi anda dalam mengikuti kursus Bahasa Korea 

ini? 

17. Memadaikah tempat kursus yang digunakan? 

18. Bagaimakah keadaan lingkungan pembelajaran? 

19. Apakah keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam pembelajaran? 
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 Hasil pembelajaran 

20. Seperti apakah hasil belajar yang anda harapkan? 

21.  Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah penguasaan materi 

yang diberikan? 

22. Setelah menyelesaikan pembelajaran, keterampilan seperti apakah yang 

anda miliki? 

23. Bagaimanakah kemampuan berbahasa Korea anda sebelum dan sesudah 

mengikuti kursus? 
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PEDOMAN OBSERVASI 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI 

KENDAL 

 

 

A Sarana Lingkungan Baik Cukup Kurang Ket 

 1. Ruang kursus 

2. Penerangan 

3. Sirkulasi udara 

4. Keramaian 

5. Taman 

6. MCK  

 

 

 

 

 

  

 

B Sarana Pembelajaran Baik Cukup Kurang Ket 

 1. Meja  

2. Kursi  

3. Papan Tulis  

4. Penghapus 

5. Spidol  

6. CD player 

7. Speaker/audio 

8. Televisi 

9. Jam  

10. Modul  
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C Proses Pembelajaran Kursus 

bahasa Korea 

Baik Cukup Kurang Ket 

 1. Perencanaan Pembelajaran 

a. Silabus 

 

b. RPP  

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Kegiatan pendahuluan  

 

b. Kegiatan inti 

 

c. Metode pembelajaran 

 

d. Penggunaan media 

 

e. Pelaksanaan evaluasi  

 

f. Kegiatan penutup 

 

3. Evaluasi Hasil Belajar 

a. Evaluasi formatif 

 

b. Evaluasi sumatif 

 

c. Tindak lanjut 
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HASIL WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI 

KENDAL 

Pengelola LPK  

 

 

A. IDENTITAS 

1. Nama     : Siswa Hadi Sulaeman 

2. Tempat/tanggal lahir  : Kendal, 16 April 1975 

3. Jenis kelamin   : Laki-laki  

4. Alamat    : Pucakwangi, Pageruyung, Kendal 

5. Pendidikan Terakhir   : SMA 

 

B. PERTANYAAN 

 Pembelajaran bahasa Korea: 

1. Siapa sajakah yang merumuskan tujuan pembelajaran? 

Yang merumuskan tujuan pembelajaran HRD (human resourch 

development)  Korea, kalau di Indonesia ya kaya lembaga pemberdayaan 

sumber daya manusia. 

2. Mengapa tujuan pembelajaran harus dirumuskan/dilaksanakan? 

Tujuan pembelajaran harus dirumuskan karena itu mmerupakan suatu 

hasil akhir yang akan kami capai, kalau kita melakukan pembelajaran 

tanpa tujuan apa gunanya, sama saja kita hidup tapi tidak tahu untuk apa 

kita hidup. Jadi semuanya harus dirumuskan, agar hasil yang diharapkan 

bisa maksimal. 

3. Kapan perumusan tujuan pembelajaran dilakanakan? 

Kalau masalah kapan saya kurang tahu, pokoknya kami  menjalankan 

program pembelajaran kursus ini kita tinggal jalankan saja, semuanya 

sudah diatur sama HRD Korea. 
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4. Secara umum apakah tujuan pembelajaran bahasa Korea itu? 

Bisa berbahasa Korea dengan baik dan benar serta mengethui budaya 

atau kebiasaan masyarakat Korea, itu tujuan utama dari LPK ini. 

5. Secara khusus apakah tujuan pembelajaran bahasa Korea itu? 

Agar lulus tes EPS-TOPIK dan diterima bekerja di Korea, karena itu 

adalah inti dari pembelajaran LPK ini, peserta didik dita drill dengan 

telaten agar bisa lulus ujian.  

6. Berapa lama pembelajaran kursus bahasa Korea dilaksakan? 

Pembelajaran dilaksanakan 5-6 bulan, 2,5 bulan untuk penyampaian 

materi dan sisanya kita gunakan untuk pendalaman materi yang telah 

kami berikan sebelumnya. Pembelajaran pada pukul 08.00-12.00, dan 

untuk kelas sore pada jam 13.00-17.00 WIB pada hari Senin s/d Jum‟at, 

dengan waktu istirahat masing-masing 0,5 jam. 

7. Siapa saja yang menentukan waktu pelaksanaan tersebut? 

Saya sebagai pegelola dan instruktur, menyesuaikan dengan materi yang 

akan kami berikan. 

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

mengatasinya? 

Kami rasa sudah cukup, karena waktu pembelajaran yang kami tentukan 

kami sesuaikan dengan materi apa saja yang akan diberikan. Tapi 

walaupun begitu peserta didik juga harus melakaukan pendlaman sendiri, 

jadi tidak hanya waktu di kelas saja. 

9. Apa saja kompetensi kursus bahasa Korea? 

Grammer, listening, reading dan speaking. Dan juga kebudayaan 

masyarakat Korea sebagai bekal bagi peserta didik untuk beradaptasi 

dengan masyarakat korea kelak.. 

10. Materi apa saja yang diberikan dalam pembelajaran kursus bahasa Korea 

ini? 

Pengenalan abjad Korea, penulisan abjad Korea, penghafalan kosakata, 

pembelajaran tata bahasa (gramer), pembehasan soal-soal EPS-TOPIK, 

latihan tes EPS-TOPIK. 
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11. Dari mana anda mendapat bahan/materi pembelajaran ini? 

Dari HRD Korea (Human Resourch Development of Korea) 

12. Siapakah yang menentukan metode pembelajaran? 

Instruktur mas. 

13. Dari metode-metode pembelajaran bahasa di bawah ini:  

 Metode langsung (direct method), 

 Metode alamiah (natural method),   

 Metode Psikologis (Psychological method),  

 Metode ucapan (phonetic method),  

 Metode membaca (reading method),  

 Metode tata bahasa (grammer language method),  

 Metode terjemah (translation method),  

 Metode tata bahasa dan terjemah (grammer translation method),  

 Metode campuran (eclectic method), 

 Metode mengajar (the unit method),  

 Metode pembatasan bahasa (language control method),  

 Metode demonstrasi dan latihan (mim-mem method),  

 Metode praktik-teori (practice-theory method),  

 Metode perbedaan dan persamaan bahasa ibu (the dual language 

method),  

 Metode kemiripan bahasa ibu (cognate method). 

a. Metode apa saja yang dipakai? 

Metode pembelajaran yang kami terapkan dalam pemebelajaran 

bahasa ini banyak ya mas, tapi tidak semua metode digunakan 

dalam setiap kali pembelajaran, penggunan metode disesuaikan 

dengan bahan/materi pembelajaran yang akan disampaikan. 

Metode yang kami gunakan antara lain: 1) Metode langsung 

(direct method),2) Metode alamiah (natural method),  3) Metode 

ucapan (phonetic method), 4) Metode membaca (reading method), 

5) Metode terjemah (translation method), 6) Metode tata bahasa 
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(grammer language method), 7) Metode campuran (eclectic 

method), 8) Metode demonstrasi dan latihan (mim-mem method),  

b. Sudah efektifkah metode yang digunakan? 

sudah mas, karena metode yang kita gunakan ya tadi, kita pilih 

metode yang paling tepat untuk menyampaikan materi. 

14. Media apa yang dipakai dalam pembelajaran kursus bahasa Korea ini? 

Ada banyak ya mas, yang pasti dipakai itu white board, laptop, LCD 

proyektor, modul, microphone dan pengeras suara tentunya. dan media 

lain jika dibutuhkan. 

15. Apakah media yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang 

diberikan? 

Ya sudah to mas, materi seperti Pengenalan abjad Korea, penulisan abjad 

Korea, penghafalan kosakata kan pas banget kalau kita pakai LCD.  

16. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran sudah dapat 

membantu warga belajar dalam memahami materi yang diberikan? 

Sangat membantu ya mas, saya rasa tanpa LCD peserta didik akan 

kesulitan untuk memahami, selain itu bagi instruktur juga sangat 

membantu karena lebih praktis. 

17. Evaluasi pembelajaran apakah yang digunakan? 

Kita evaluasi ada 2 macam, yang pertama kami melakukan evaluasi setiap 

kelas berakhir dan itu dilakukan oleh instruktur. Seperti pertanyaan kuis 

gitu lah mas. Yang ke-2 ujian EPS-TOPIK dan itu dilakukan oleh HRD 

Korea, tempat dan waktunya mereka semua yang menentukan. 

18. Kapan evaluasi pembelajaran dilakasanakan? 

Kan tadi dah saya jawab mas. 

19. Siapakah yang melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

Sama yang tadi mas. 
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20. Apakah evaluasi bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran 

kursus ini? 

Ya jelas, gini mas, tujuan utama dari pembelajaran ini kan peserta didik 

bisa bekerja di Korea, nah kalau peserta didik kita lulus ujian EPS-Topik 

kan berarti pembelajaran kita berhasil. 

21. Materi-materi apa sajakah yang diberikan dalam evaluasi pembelajaran? 

Kompetensi bahasa Korea, pemahaman budaya Korea, kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran: 

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

bahasa Korea ini? 

Saya rasa tidak ada hambatan yang berarti ya, paling kalau listrik mati, 

oh iya, itu rumah peserta didik yang lumayan jauh itu sedikit tidaknya 

juga menjadi sedikit hambatan. 

23. Bagaimanakah motivasi warga belajar dalam mengikuti kursus Bahasa 

Korea ini? 

Mereka sangat antusias mas, buktinya tidak sedikit peserta didik kita yang 

berasal dari luar Kendal, bahkan mereka sampai kos disini. 

24. Bagaimanakah kualitas tutor dalam lembaga ini? 

Kami memakai tuor yang sudah pengalaman ya mas, selain pernah 

bekerja di Korea juga sudah lama mengajar nahasa Korea selama 4 

tahunan lah. 

25. Bagaimakah keadaan lingkungan pembelajaran? 

lingkungan pembelajaran kami buat senyaman mungkin ya, itu penting 

buat proses pembelajaran. 

26. Apakah keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam pembelajaran? 

Saya rasa sudah. 
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 Hasil pembelajaran 

27. Seperti apakah hasil belajar yang diharapkan? 

Ya seperti yang tadi sudah saya bilang, peserta didk bisa lulus ujian EPS 

topik. Selain itu saya juga berharap semuanya bisa lulus dengan nilai 

yabg baik. 

28.  Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah penguasaan materi 

warga belajar? 

Saya rasa sudah baik yah, buktinya kita selalu bisa meluluskan minimal 

80% nya dan itu terbaik di kab. Kendal ini. Selain itu tergantung 

kemampuan peserta didik juga kalau itu, kalau kita sudah maksimal tapi 

mereka tidak bisa mengikuti sama aja bohong kan? Yang jelas kita 

berusaha semaksimal kita agar peserta didik bisa menguasai semua 

materi yang kami berikan. 

29. Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah sikap warga belajar? 

Kalau siakap ya sama saja, tapi kami mengajarkan kedisiplinan tinggi 

dalam pembelajaran ini, jadi hasilnya sudah bisa terlihat. 

30. Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah keterampilan yang 

dimiliki warga belajar? 

Keterampilan berbahasa mereka sudah meningkat, dari yang sebelumnya 

sama sekali tidak bisa berbahasa Korea sekarang sudah lumanyan lancar. 
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HASIL WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI 

KENDAL 

 

Tutor/Instruktur kursus bahasa Korea 

 

A. IDENTITAS 

1. Nama     : Achmad Subechan 

2. Tempat/tanggal lahir  : Kendal, 10 Juli 1975 

3. Jenis kelamin   : Laki-laki 

4. Alamat    : Pucakwangi, Pageruyung, Kendal 

5. Pendidikan terakhir   : SMA 

 

B. PERTANYAAN 

 Pembelajaran bahasa Korea: 

1. Mengapa tujuan pembelajaran harus dirumuskan/dilaksanakan? 

Karena merupakan inti dari proses pembelajaran yang akan kami berikan. 

2. Kapan perumusan tujuan pembelajaran dilakanakan? 

Sebelum kegiatan kursus di lakukan. 

3. Siapakah yang merumuskan tujuan pembelajaran? 

HRD Korea 

4. Secara umum apakah tujuan pembelajaran bahasa Korea itu? 

Siswa biasa lancar berbahasa Korea. 

5. Secara khusus apakah tujuan pembelajaran bahasa Korea itu? 

Siswa bisa lulus tes EPS-TOPIK dan bekerja di Korea. 

6. Berapa lama pembelajaran kursus bahasa Korea dilaksakan? 

5-6 bulan, 

7. Siapa saja yang menentukan waktu pelaksanaan tersebut? 

Mas Siswo selaku bos disini dan saya sebagai instruktur. 
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8. Dalam satu minggu ada berapa kali pertemuan? 

Ada 5 kali senin sampai jum‟at. 

9. Dalam sekali petemuan berapa lama waktu pembelajaran kursus bahasa 

Korea dilaksanakan? 

kan ada kelas pagi dan sore, yang pagi dari jam 08.00-12.00 yang sore 

dari jam 13.00-17.00. 

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

mengatasinya? 

Sudah cukup itu mas. 

11. Apa saja kompetensi kursus bahasa Korea ini? 

Grammer, listening, reading dan speaking dan kebudayaan masyarakat 

Korea 

12. Materi apa saja yang diberikan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 

Materinya ada penulisan abjad Korea, penghafalan kosakata, 

pembelajaran tata bahasa dan latihan tes EPS-TOPIK. 

13. Dari mana anda mendapat bahan/materi pembelajaran ini? 

Semua materinya ditentuak dari HRD Korea. 

14. Siapa yang menentukan metode pembelajaran? 

Instruktur yang mengajar mas, karena instrukturlah yang paling paham 

dengan keadaan kelas. 

15. Dari metode-metode pembelajaran bahasa di bawah ini:  

 Metode langsung (direct method), 

 Metode alamiah (natural method),   

 Metode Psikologis (Psychological method),  

 Metode ucapan (phonetic method),  

 Metode membaca (reading method),  

 Metode tata bahasa (grammer language method),  

 Metode terjemah (translation method),  

 Metode tata bahasa dan terjemah (grammer translation method),  

 Metode campuran (eclectic method), 

 Metode mengajar (the unit method),  
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 Metode pembatasan bahasa (language control method),  

 Metode demonstrasi dan latihan (mim-mem method),  

 Metode praktik-teori (practice-theory method),  

 Metode perbedaan dan persamaan bahasa ibu (the dual language 

method),  

 Metode kemiripan bahasa ibu (cognate method). 

a. Metode apa saja yang dipakai? 

Metode terjemah (translation method), Metode ucapan (phonetic 

method), Metode membaca (reading method), Metode langsung 

(direct method), Metode alamiah (natural method),  Metode 

campuran (eclectic method), Metode tata bahasa (grammer 

language method), metode yang saya gunakan saya sesuaikan 

dengan keadaan kelas dan materi apa yang akan saya sampaikan. 

b. Sudah efektifkah metode yang digunakan? 

Sudah cukup mas, kadang saya juga mengkombinasikan metode-

metode yang ada agar pembelajaran bisa berjalan dengan lebih 

efektif. 

16. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 

Saya menggunakan laptop dan LCD dan juga modul. 

17. Apakah media yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang 

diberikan? 

Sudah mas. 

18. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran sudah dapat 

membantu warga belajar dalam memahami materi yang diberikan? 

Sudah, karena media yang kami gunakan menyesuaikan dengan materi 

yang akan kami berikan. 

19. Kapan evaluasi pembelajaran dilakasanakan? 

Setelah pembelajaran selasai dan pas ujian. 

20. Siapakah yang melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

Setiap akhir pembelajaran saya sendiri yang melaksanakan, yang waktu 

ujian oleh HRD Korea langsung. 
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21. Apakah evaluasi bisa menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran kursus 

ini? 

Bisa, karena tingkat kelulusan menjadi point penting bagi LPK kami. 

22. Materi-materi apa sajakah yang diberikan dalam evaluasi pembelajaran? 

Kompetensi bahasa Korea, pemahaman budaya Korea, kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran: 

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

bahasa Korea ini? 

Kalau hambatan yang berarti saya rasa tidak ada ya mas. 

24. Bagaimanakah motivasi warga belajar dalam mengikuti kursus Bahasa 

Korea ini? 

Luar biasa mas,  

25. Bagaimakah keadaan lingkungan pembelajaran? 

Lumayan kondusif mas, sangat membantu. 

26. Apakah keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam pembelajaran? 

Saya rasa sudah sangat cukup, semuanya saling mendukung dan saling 

bergantung. 

 

 Hasil pembelajaran 

27. Seperti apakah hasil belajar yang diharapkan? 

Siswa-siswa saya bisa menguasai bahasa korea dengan baik dan bisa 

lulus ujian dan diterima bekerja di Korea. 

28.  Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah penguasaan materi 

warga belajar? 

Materi yang kami berikan sebagian besar sudah bisa mereka serap 

dengan baik mas. 

29. Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah sikap warga belajar? 

Mereka sudah mulai terbiasa disiplin mas, kan waktu pembelajaran saya 

menerapkan kedisiplinan yang tinggi,semua harus on time, tidak ada yang 
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namanya terlambat, kalau terlambat masuk kelas angsung saya suruh 

keluar, sama kaya di Korea. 

30. Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah keterampilan yang 

dimiliki warga belajar? 

Keterampilannya mereka bisa berbahasa Korea dengan baik. Selain itu 

sedikit-sedikit mereka juga mengerti adat-istiadat warga sana. 

31. Bagaimanakah kemampuan berbahasa Korea peserta kursus sebelum dan 

sesudah mengikuti kursus? 

Sudah lumayan meningkat mas, rata-rata yang ikut kursus ini sebelumnya 

mereka sama sekali belum mengenal bahasa Korea, setelah ikut kursus ini 

alkhamdulillah mas. 
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HASIL WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI 

KENDAL 

 

Peserta didik kursus bahasa Korea 

 

A. IDENTITAS 

1. Nama     : Siti Kholifah 

2. Tempat/tanggal lahir  : Kendal, 08-12-1988 

3. Jenis kelamin   : Perempuan 

4. Alamat    : Patebon, Kendal 

5. Pendidikan terakhir   : SMA 

 

B. PERTANYAAN 

 Pembelajaran bahasa Korea: 

1. Secara umum apakah tujuan anda mengikuti kursus bahasa Korea ini? 

Bisa berbahasa Korea. 

2. Secara khusus apakah tujuan anda mengikuti kursus bahasa Korea ini? 

Ingin bekerja di Korea Selatan 

3. Berapa lama pembelajaran kursus bahasa Korea dilaksakan? 

6 bulan. 

4. Dalam satu minggu ada berapa kali pertemuan? 

5 kali, senin sampai juma‟at. 

5. Dalam sekali petemuan berapa lama waktu pembelajaran kursus bahasa 

Korea dilaksanakan? 

4 jam. 08.00-12.00 WIB. 

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

anda mengatasinya? 

Sudah efektif, karena sudah mencukupi materi yg akan diberikan. 
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7. Materi apa saja yang diberikan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 

Materi yang diberikan seerti kebudayaan Korea, bahasa sehari-hari, 

menulis dan membaca abjad korea dan kosakata.  

8. Dari metode-metode pembelajaran bahasa di bawah ini:  

 Metode langsung (direct method), 

 Metode alamiah (natural method),   

 Metode Psikologis (Psychological method),  

 Metode ucapan (phonetic method),  

 Metode membaca (reading method),  

 Metode tata bahasa (grammer language method),  

 Metode terjemah (translation method),  

 Metode tata bahasa dan terjemah (grammer translation method),  

 Metode campuran (eclectic method), 

 Metode mengajar (the unit method),  

 Metode pembatasan bahasa (language control method),  

 Metode demonstrasi dan latihan (mim-mem method),  

 Metode praktik-teori (practice-theory method),  

 Metode perbedaan dan persamaan bahasa ibu (the dual language 

method),  

 Metode kemiripan bahasa ibu (cognate method). 

a. Menurut anda metode apa saja yang dipakai oleh instruktur? 

Hahaha, saya nggak tahu yang gituan mas, setahu saya mas 

Subechan kadang menyuruh kita untuk menerjemah, 

mengucapkan kata-kata bahasa Korea, membaca tulisan korea 

dan lain-lain mas. 

b. Sudah efektifkah metode yang digunakan oleh tutor? 

Saya rasa sudah efektif mas, mas Subechan kadang mengganti 

caranya mengajar kalau kita sulit untuk paham materinya mas. 

9. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 

Modul, proyektor,  
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10. Apakah media yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang 

diberikan? 

Sudah, karena sudah pas dengan yang diharapkan. 

11. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran sudah dapat 

membantu anda dalam memahami materi yang diberikan? 

Sudah. 

12. Kapan evaluasi pembelajaran dilakasanakan? 

Setelah pembelajaran dan waktu ujian EPS-TOPIK 

13. Siapakah yang melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

Yang setelah pembelajaran oleh guru, dan waktu ujian EPS Topik oleh 

HRD Korea. 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran: 

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

bahasa Korea ini? 

Cuaca, listrik mati,  

15. Menurut anda bagaimanakah kualitas tutor pada kursus bahasa Korea ini? 

Baik, bisa menjelaskan secara detail. 

16. Apa dan bagaimana motivasi anda dalam mengikuti kursus Bahasa Korea 

ini? 

Ingin menciptakan lapangan kerja di Indonesia 

17. Memadaikah tempat kursus yang digunakan? 

Memadai, karena sarana dan prasarana yang komplit. 

18. Bagaimakah keadaan lingkungan pembelajaran? 

Cukup baik, lingkungan saling mendukung. 

19. Apakah keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam pembelajaran? 

Sudah, karena masyarakatnya ramah dan mengerti keadaan. 
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 Hasil pembelajaran 

20. Seperti apakah hasil belajar yang anda harapkan? 

Bisa berbahasa korea dengan baik, dan lulus tes EPS-Topik 

21.  Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah penguasaan materi 

yang diberikan? 

Cukup menguasai materi yang diajarkan. 

22. Setelah menyelesaikan pembelajaran, keterampilan seperti apakah yang 

anda miliki? 

Keterampilan berbahasa Korea dan berbudaya Korea. 

23. Bagaimanakah kemampuan berbahasa Korea anda sebelum dan sesudah 

mengikuti kursus? 

Sebelum mengikuti saya sama sekali tidak tahu huruf dan bahasa korea.  

Setelah mengikuti sedikit-sedikit memahami dan mengerti bahasa Korea. 
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HASIL WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI 

KENDAL 

 

Peserta didik kursus bahasa Korea 

 

A. IDENTITAS 

1. Nama     : Muttaqin 

2. Tempat/tanggal lahir  : Kendal, 08-08-1986 

3. Jenis kelamin   : Laki-laki 

4. Alamat    : Pucakwangi, Pageruyung, Kendal 

5. Pendidikan terakhir   : SMP 

 

B. PERTANYAAN 

 Pembelajaran bahasa Korea: 

1. Secara umum apakah tujuan anda mengikuti kursus bahasa Korea ini? 

Saya bisa menguasai bahasa Korea 

2. Secara khusus apakah tujuan anda mengikuti kursus bahasa Korea ini? 

Bekerja di Korea 

3. Berapa lama pembelajaran kursus bahasa Korea dilaksakan? 

pembelajara5-6 bulan, 2,5 bulan untuk materi dan sisanya untuk 

pemantapan ujian seperti try out dan sebagainya mas. 

4. Dalam satu minggu ada berapa kali pertemuan? 

Dalam 1 minggu 5 kali, senin sampai jumat 

5. Dalam sekali petemuan berapa lama waktu pembelajaran kursus bahasa 

Korea dilaksanakan? 

dari jam 08-00-12.00 mas, istirahatnya aetengah jam. 

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

anda mengatasinya? 

Sudah mas, materi yang diberikan sudah bisa disampaikan semua. 
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7. Materi apa saja yang diberikan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 

Bahasa dasar sehari-hari sama kebudayaan disana mas. 

8. Dari metode-metode pembelajaran bahasa di bawah ini:  

 Metode langsung (direct method), 

 Metode alamiah (natural method),   

 Metode Psikologis (Psychological method),  

 Metode ucapan (phonetic method),  

 Metode membaca (reading method),  

 Metode tata bahasa (grammer language method),  

 Metode terjemah (translation method),  

 Metode tata bahasa dan terjemah (grammer translation method),  

 Metode campuran (eclectic method), 

 Metode mengajar (the unit method),  

 Metode pembatasan bahasa (language control method),  

 Metode demonstrasi dan latihan (mim-mem method),  

 Metode praktik-teori (practice-theory method),  

 Metode perbedaan dan persamaan bahasa ibu (the dual language 

method),  

 Metode kemiripan bahasa ibu (cognate method). 

a. Menurut anda metode apa saja yang dipakai oleh instruktur? 

Saya tidak paham metode-metode itu mas, setahu saya instruktur 

kadang menyuruh kita untuk menterjemah dari bahasa Korea ke 

bahasa Indonesia 

b. Sudah efektifkah metode yang digunakan oleh tutor? 

Saya rasa sudah mas. 

9. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 

Buku modul, proyektor, white board dan masih banyak mas. 

10. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran sudah dapat 

membantu anda dalam memahami materi yang diberikan? 

Sudah mas, saya sangat terbantu dengan media yang digunakan, karena 

kalau Cuma dijelasin dengan ceramah saja saya tidak paham materinya. 
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11. Kapan evaluasi pembelajaran dilakasanakan? 

Setelah kelas berakhir mas, 

12. Siapakah yang melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

Evaluasi dilakasanakan pas habis kelas berahir oleh instruktur mas, kaya 

pertanyaan kuis gitu. Kalau yang pas ujian oleh HRD Korea mas. 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran: 

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

bahasa Korea ini? 

Hambatan bagi saya nggak ada ya mas, Cuma kita harus rajin saja. 

14. Menurut anda bagaimanakah kualitas tutor pada kursus bahasa Korea ini? 

Super mas, super galak, super disiplin, pokoknya kita harus selalu on 

time, iyu juga melatih budaya kerja disana yang selalu on time mas. 

15. Apa dan bagaimana motivasi anda dalam mengikuti kursus Bahasa Korea 

ini? 

Ya itu mas, agar saya bisa kaya dengan bekerja di Korea, katanya gajinya 

gede mas, hehehehehe... 

16. Memadaikah tempat kursus yang digunakan? 

Sudah sangat cukup, ruang kelas yang cukup luas dan medianya juga 

komplit. 

17. Bagaimakah keadaan lingkungan pembelajaran? 

Nyaman mas, walaupun deket jalan raya tapi kalau udah di dalam nggak 

kedengaran bising. Juga banyak warung juga, jadi kalau pas istirahat bisa 

jajan. 

18. Apakah keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam pembelajaran? 

Bisa mas, keadaan tempat kursusnya sejuk,banyak pohon. 

 

 Hasil pembelajaran 

19. Seperti apakah hasil belajar yang anda harapkan? 

Ya itu tadi, bisa lulus ujian EPS-Topik agar bisa kerja di Korea. 
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20.  Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah penguasaan materi 

yang diberikan? 

Sudah paham mas, instrukturnya bisa dengan jelas dalam memberikan 

materi, selain itu kadang di rumah saya juga buka lagi. 

21. Setelah menyelesaikan pembelajaran, keterampilan seperti apakah yang 

anda miliki? 

Ya keterampilan berbahasa Korea lah mas, walau belum begitu lancar, 

hehe.. 

22. Bagaimanakah kemampuan berbahasa Korea anda sebelum dan sesudah 

mengikuti kursus? 

Ya jelas sangat beda mas, sebelum saya ikut kursus ini saya sama sekali 

tidak bisa bahasa Korea sama sekali, dan setelah mengikuti kursus ini 

saya sudah bihasa bahasa Korea walaupun tidak begitu lancar. 
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HASIL WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI 

KENDAL 

 

Peserta didik kursus bahasa Korea 

 

A. IDENTITAS 

1. Nama     : Abdul Mujib 

2. Tempat/tanggal lahir  : Kendal, 23-02-1988 

3. Jenis kelamin   : Laki-laki 

4. Alamat    : Kaliwungu, Kendal 

5. Pendidikan terakhir   : SMP 

 

B. PERTANYAAN 

 Pembelajaran bahasa Korea: 

1. Secara umum apakah tujuan anda mengikuti kursus bahasa Korea ini? 

Pinter bahasa Korea. 

2. Secara khusus apakah tujuan anda mengikuti kursus bahasa Korea ini? 

Tujuanne yo aku biso kerjo neng Korea to mas. 

3. Berapa lama pembelajaran kursus bahasa Korea dilaksakan? 

Lama mas, 5-6 bulan katanya.  

4. Dalam satu minggu ada berapa kali pertemuan? 

5 kali, senin sampai jum‟at 

5. Dalam sekali petemuan berapa lama waktu pembelajaran kursus bahasa 

Korea dilaksanakan? 

5 jam mas, sampai saya pusing pokoknya, hahaha... 

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

anda mengatasinya? 

Efektif nggak efektif sih mas, atau sayanya saja yang bodo, habisnya 

bahasa susah banget. 
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7. Materi apa saja yang diberikan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 

Kebudayaan orang Korea sama bahasa sehari-hari. 

8. Dari metode-metode pembelajaran bahasa di bawah ini:  

 Metode langsung (direct method), 

 Metode alamiah (natural method),   

 Metode Psikologis (Psychological method),  

 Metode ucapan (phonetic method),  

 Metode membaca (reading method),  

 Metode tata bahasa (grammer language method),  

 Metode terjemah (translation method),  

 Metode tata bahasa dan terjemah (grammer translation method),  

 Metode campuran (eclectic method), 

 Metode mengajar (the unit method),  

 Metode pembatasan bahasa (language control method),  

 Metode demonstrasi dan latihan (mim-mem method),  

 Metode praktik-teori (practice-theory method),  

 Metode perbedaan dan persamaan bahasa ibu (the dual language 

method),  

 Metode kemiripan bahasa ibu (cognate method). 

a. Menurut anda metode apa saja yang dipakai oleh instruktur? 

Metodenya apa ya mas, saya nggak paham yang begituan. 

b. Sudah efektifkah metode yang digunakan oleh tutor? 

Metode saja saya nggak paham, gimana saya bisa tahu efektif 

apa nggak. hahaha 

9. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 

Proyektor, laptop 

10. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran sudah dapat 

membantu anda dalam memahami materi yang diberikan? 

Sudah mas,  

11. Kapan evaluasi pembelajaran dilakasanakan? 

Waktu ujian EPS-Topik 
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12. Siapakah yang melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

Katanya HRD dari Korea. 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran: 

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

bahasa Korea ini? 

Yo mau kuwi mas, bahasane angel, selain itu rumah saya juga jauh, 1 jam 

perjalanan lah mas kalau mau kesini. 

14. Menurut anda bagaimanakah kualitas tutor pada kursus bahasa Korea ini? 

Tutornya sudah baik, selain sudah berpengalaman bekerja di Korea, dia 

juga bahasa Koreanya sudah bagus.  

15. Apa dan bagaimana motivasi anda dalam mengikuti kursus Bahasa Korea 

ini? 

Motivasi saya bisa bekerja di Korea. 

16. Memadaikah tempat kursus yang digunakan? 

Sudah cukup lah. 

17. Bagaimakah keadaan lingkungan pembelajaran? 

Lumayan asik mas. 

18. Apakah keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam pembelajaran? 

Lumayan, banyak warung disini, bisa jajan kalau dari rumah nggak 

sempet sarapan.  

 

 Hasil pembelajaran 

19. Seperti apakah hasil belajar yang anda harapkan? 

Ya kuwi mas, pinter boso Korea. 

20.  Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah penguasaan materi 

yang diberikan? 

Lumayan lah mas, sedikit-sedikit saya paham. 

21. Setelah menyelesaikan pembelajaran, keterampilan seperti apakah yang 

anda miliki? 
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Yo boso Korea to, walaupun sedikit-sedikit, lumayan buat bekal bahasa 

disana. 

22. Bagaimanakah kemampuan berbahasa Korea anda sebelum dan sesudah 

mengikuti kursus? 

Lumayan lah mas, sitik-stik yo iso bahasa Korea. 
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HASIL WAWANCARA 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI 

KENDAL 

 

Peserta didik kursus bahasa Korea 

 

A. IDENTITAS 

1. Nama     : Nur Alifah 

2. Tempat/tanggal lahir  : Kendal, 08-10-1985 

3. Jenis kelamin   : Perempuan 

4. Alamat    : Rowosari, Kendal 

5. Pendidikan terakhir   : SMA 

 

B. PERTANYAAN 

 Pembelajaran bahasa Korea: 

1. Secara umum apakah tujuan anda mengikuti kursus bahasa Korea ini? 

Agar sya bisa bahasa korea. 

2. Secara khusus apakah tujuan anda mengikuti kursus bahasa Korea ini? 

Untuk bekerja di Korea 

3. Berapa lama pembelajaran kursus bahasa Korea dilaksakan? 

5 bulan mas. 

4. Dalam satu minggu ada berapa kali pertemuan? 

5 kali mas 

5. Dalam sekali petemuan berapa lama waktu pembelajaran kursus bahasa 

Korea dilaksanakan? 

Sekitar 4 jaman mas 
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6. Apakah waktu yang ditentukan sudah efektif? jika belum, bagaimana cara 

anda mengatasinya? 

Sudah mas,  

 

7. Materi apa saja yang diberikan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 

Kebudayaan korea sama bahasa sehari-hari 

8. Dari metode-metode pembelajaran bahasa di bawah ini:  

 Metode langsung (direct method), 

 Metode alamiah (natural method),   

 Metode Psikologis (Psychological method),  

 Metode ucapan (phonetic method),  

 Metode membaca (reading method),  

 Metode tata bahasa (grammer language method),  

 Metode terjemah (translation method),  

 Metode tata bahasa dan terjemah (grammer translation method),  

 Metode campuran (eclectic method), 

 Metode mengajar (the unit method),  

 Metode pembatasan bahasa (language control method),  

 Metode demonstrasi dan latihan (mim-mem method),  

 Metode praktik-teori (practice-theory method),  

 Metode perbedaan dan persamaan bahasa ibu (the dual language 

method),  

 Metode kemiripan bahasa ibu (cognate method). 

a. Menurut anda metode apa saja yang dipakai oleh instruktur? 

Metode yang biasanya digunakan yg itu mas, terjemahan bahasa, 

kita disuruh menerjemahkan dari bahasa Korea ke bahasa 

Indonesia, kadang kita juga disuruh membaca mas. Kira-kira 

seperti itu, setahu saya sih mas. 

b. Sudah efektifkah metode yang digunakan oleh tutor? 

Saya rasa sudah mas. 

9. Media apa yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Korea ini? 
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Media yang digunakan banyak mas, ada proyektor, CD player, cd 

percakapan, cd soal-soal latihan, dan masih banyak mas. 

 

10. Apakah media yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang 

diberikan? 

Sudah,  

11. Apakah media yang digunakan dalam pembelajaran sudah dapat 

membantu anda dalam memahami materi yang diberikan? 

Sudah cukup 

12. Kapan evaluasi pembelajaran dilakasanakan? 

Setiap akhir pembelajaran, dan pas ujian mas. 

13. Siapakah yang melaksanakan evaluasi pembelajaran? 

Kalau pas pembelajaran ya oleh pak subechan, kalau pas ujian untuk 

lulus agar bisa kerja di Korea oleh HRD Korea. 

 

 Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran: 

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

bahasa Korea ini? 

Pelajarannya sulit mas, bikin pusing, jarak yang lumayan jauh, suka bete 

juga kalau pas ujan. 

15. Menurut anda bagaimanakah kualitas tutor pada kursus bahasa Korea ini? 

Saya rasa suduh cukup baik, 

16. Apa dan bagaimana motivasi anda dalam mengikuti kursus Bahasa Korea 

ini? 

Motivasi saya ya agar lulus ujian dan segera berangkat kerja ke Korea 

dan dapat uang banyak uang biaya anak saya sekolah dan biaya hidup 

saya sendiri. 

17. Memadaikah tempat kursus yang digunakan? 

Sudah mas, apalagi sekarang sudah menempati bangunan baru. 

18. Bagaimakah keadaan lingkungan pembelajaran? 
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Asik mas, selain tempat yang bagus, masyarakatnya juga ramah, selain itu 

juga banyak warung, jadi kalau pas istirahat bisa nongkrong bentar. 

19. Apakah keadaan lingkungan sudah bisa menunjang dalam pembelajaran? 

Sudah mas. 

 Hasil pembelajaran 

20. Seperti apakah hasil belajar yang anda harapkan? 

Ya saya bisa berbahasa korea 

21.  Setelah menyelesaikan pembelajaran, bagaimanakah penguasaan materi 

yang diberikan? 

Hehe,, ya kadang paham tapi kadang juga tidak. 

22. Setelah menyelesaikan pembelajaran, keterampilan seperti apakah yang 

anda miliki? 

Yaitu tadi, bisa bahasa korea, walaupun cuma dikit. 

23. Bagaimanakah kemampuan berbahasa Korea anda sebelum dan sesudah 

mengikuti kursus? 

Sebelum ikut kursus di mas siswo ini saya sama sekali nggak ngerti 

bahasa korea mas, tapi setelah ikut kursus ini saya bisa bahasa korea 

sedikit-sedikit untuk bekal di Korea nanti. 
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PEDOMAN OBSERVASI 

PEMBELAJARAN KURSUS BAHASA KOREA  

PADA LEMBAGA PELATIHAN DAN  KURSUS  (LPK ) SONAGI 

KENDAL 

 

 

A Sarana Lingkungan Baik Cukup Kurang Ket 

 1. Ruang kursus 

2. Penerangan 

3. Sirkulasi udara 

4. Keramaian 

5. Taman 

6. MCK  

v 

 

v 

 

 

v 

 

v 

 

v 

v 

  

 

B Sarana Pembelajaran Baik Cukup Kurang Ket 

 1. Meja  

2. Kursi  

3. Papan Tulis  

4. Penghapus 

5. Spidol  

6. CD player 

7. Speaker/audio 

8. Televisi 

9. Jam  

10. Modul  

 

v 

v 

v 

v 

v 

v 

 

 

v 

v 

 

 

 

 

 

 

v 

v 
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C Proses Pembelajaran Kursus 

bahasa Korea 

Baik Cukup Kurang Ket 

 1. Perencanaan Pembelajaran 

a. Silabus 

 

b. RPP  

 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

a. Kegiatan pendahuluan  

 

b. Kegiatan inti 

 

c. Metode pembelajaran 

 

d. Penggunaan media 

 

e. Pelaksanaan evaluasi  

 

f. Kegiatan penutup 

 

3. Evaluasi Hasil Belajar 

a. Evaluasi formatif 

 

b. Evaluasi sumatif 

 

c. Tindak lanjut 

 

 

v 

 

v 

 

 

v 

 

v 

 

 

 

v 

 

v 

 

v 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v 
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CATATAN LAPANGAN 

 

Catatan Lapangan: No. 1 

Pengamatan 

Hari, tanggal : Kamis, 1 Agustus 2013 

Jam : 12.00-17.00 WIB 

Tempat : LPK Sonagi Kendal 

Subjek Penelitian : Wawancara pengelola LPK, instruktur dan pengamatan 

proses pembelajaran 

 

Peristiwa yang diamati :  

Pukul 12.00 WIB peneliti datang ke LPK Sonagi dengan membawa surat 

izin penelitian guna melakukan penelitian di LPK Sonagi khususnya meneliti 

tentang pembelajaran kursus bahasa Korea. Pada saat itu proses pembelajaran 

baru saja selesai. Setelah surat ijin diproses oleh pihak LPK Sonagi Kendal, 

peneliti diarahkan menemui penyelenggara kursus yang biasa dipanggil om 

Siswo. Saat bertemu om Siswo peneliti meminta izin untuk meneliti kursus bahasa 

Korea yang diselenggarakannya. Setelah itu peneliti diantar ke ruang kursus 

bahasa Korea. Dalam perjalanan menuju ruang kursus, peneliti mengamati 

keadaan lingkungan disekitar tempat kursus tersebut, pengamatan meliputi : luas 

tempat kursus, taman, MCK, dan suasana keramaian di lingkungan sekitar kursus. 

Sesampai di ruang kursus Peneliti mengamati keadaan ruang kursus dan sarana 

prasarana yang terdapat di ruang kursus seperti : meja, kursi, papan tulis, alat tulis, 

buku panduan, modul. Kemudian di ruang kursus peneliti diperkenalkan dengan 

tutor kursus yang biasa dipanggil mas Subechan. Pukul 12.15 peneliti melakukan 

wawancara berpedoman pada pedoman wawancara tutor tentang pembelajaran 

bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal. Om Siswo merupakan pendiri LPK Sonagi. 

Pukul 12.15 peneliti melakukan wawancara kepada tutor tentang proses 

pembelajaran bahasa Korea. Setelah itu pada pukul 12.40 Peneliti melakukan 

wawancara kepada pengelola. Pada pukul 13.00 pembelajaran akan dimulai. 
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Peneliti mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh tutor. Pada kegiatan 

pendahuluan tutor mengajak peserta didik mengingat kembali pelajaran yang lalu 

apakah masih diingat oleh peserta didiknya, untuk kegiatan intinya tutor 

menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik dengan menggunakan 

metode ceramah, terjemah, membaca dan pengucapan kata-kata bahasa Korea. 

Media pembelajaran berupa LCD sebagai sarana mempermudah tutor dalam 

menyampaikan materi dan menerapkan metode yang digunakan. Pada akhir 

pembelajaran tutor melakukan evaluasi formatif dengan memberikan latihan-

latihan untuk mengetahui apakah materi yang disampaikan dapat diterima oleh 

peserta didik dan sampai sejauh mana tingkat pemahaman materi. Untuk kegiatan 

penutupnya tutor menyimpulkan materi yang diberikan tadi agar mudah diingat 

oleh peserta didik. 

 

Refleksi : 

Pada saat melakukan pengamatan lingkungan di LPK Sonagi , suasana 

keramaian di lingkungan sekitar cukup mendukung adanya pembelajaran kursus, 

serta adanya taman yang membuat tempat kursus menjadi sejuk dan nyaman 

untuk belajar, dan sarana MCK yang cukup baik dan bersih.Selain itu sarana dan 

prasarana di ruang kursus cukup memadai dengan adanya meja, kursi, papan tulis, 

alat tulis,buku panduan, modul, perangkat sound sistem, LCD sebagai sarana 

prasarana pendukung dalam kegiatan pembelajaran kursus di LPK Sonagi. 

Proses pembelajaran kursus bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal meliputi 

kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, penggunaan metode dan media pembelajaran, 

dan kegiatan penutup. Pada saat wawancara tutor menjelaskan tentang proses 

pembelajaran yang dimulai dari tujuan, materi, metode, media, perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, dan faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran. Dari hal tersebut tutor terlihat cukup kompeten dalam 

pembelajaran. 
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Catatan Lapangan: No. 2 

Pengamatan 

Hari, Tanggal : Jum‟at, 2 Agustus 2013 

Jam : 07.00-11.30 WIB 

Tempat : LPK Sonagi Kendal 

Subjek Penelitian     : Wawancara peserta didik dan mengumpulkan data   

 kelembagaan LPK Sonagi 

 

Peristiwa yang diamati:  

Pada hari jum‟at tanggal 2 Agustus 2013 peneliti datang ke LPK Sonagi 

untuk wawancara warga belajar  pembelajaran kursus bahasa Korea. Pukul 07.00 

WIB walaupun proses pembelajaran kursus belum dimulai, tapi sebagian warga 

belajar sudah ada yang datang. Peneliti langsung saja melakukan wawancara 

dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud tujuan 

wawancara yang dilakukan peneliti. Responden pun menanggapi dengan baik, 

peneliti mulai menanyakan apa yang sudah ditulis dalam instrumen penelitian 

untuk peserta didik. Setelah mendapatkan data hasil wawancara tersebut peneliti 

mengucapkan terimakasih kepada responden dan kembali melakukan wawancara 

responden lainnya. Seperti yang sebelumnya peneliti menghampiri responden 

tersebut untuk berkenalan dan menjelaskan tujuan untuk mewawancarainya, 

setelah mewawancarai responden tersebut peneliti mendapatkan data hasil 

wawancara .Pada saat itu peneliti baru mendapatkan data hasil wawancara peserta 

didik 2 responden saja akan tetapi pembelajaran kursus sudah akan dimulai. 

Akhirnya peneliti berbincang-bincang dengan pengelola kursus tersebut untuk 

meminta data dokumen yang berhubungan dengan pembelajaran kursus dan 

setelah mendapatkan dokumen tersebut penelitian dilanjutkan dengan wawancara 

kepada responden ke-3. Wawancara berlangsung selama 20 menit dan 

pembelajaranpun kembali dimulai. Wawancara responden ke-4 baru bisa 

dilakukan setelah pembelajaran berakhir pada pukul 11.00. 
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Refleksi : 

Dalam proses pembelajaran kursus bahasa Korea peserta didik melakukan 

kegiatan pembelajaran dengan baik dan sunggguh – sungguh. Peneliti 

mengumpulkan data wawancara dari responden peserta didik yang diperoleh dari 

4 responden ditambah dengan data dokumen yang berhubungan dengan 

pembelajaran kursus bahasa Korea dari tutor kursus bahasa Korea tersebut. 
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DOKUMENTASI GAMBAR      

 

    

                                                                  
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tempat Kursus Tampak dari Depan 

 

 

  
 

Papan Nama LPK Sonagi Kendal 
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Suasana Pembelajaran Kursus Bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal 
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LEMBAGA PELATIHAN DAN KURSUS  

BAHASA KOREA ”SONAGI”  

Jl. Serma Darsono, Pucakwangi RT. 03 RW.02, Pageruyung, Kendal.  

CP: 081805855170/089667861425 

 

 

SURAT KETERANGAN 

 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala LPK SONAGI Kendal, menerangkan 

bahwa: 

 

Nama  : Agus Amron 

NIM  : 1201408042 

Jurusan : Pendidikan Luar Sekolah 

Fakultas : Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas : Universitas Negeri Semarang 

 

Telah melaksanakan penelitian skripsi dengan judul “Pembelajaran Kursus 

Bahasa Korea pada Lembaga Pelatihan dan Kursus (LPK) Sonagi Kendal.” 

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. 

 

 

Kendal,  2 Agustus 2013 

Kepala, 

LPK Sonagi Kendal 

 

 

 

Siswa Hadi Sulaeman 

 

 


