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ABSTRAK 
 

Megawati, Apriliana. 2013. “PENERAPAN PRINSIP PEMBELAJARAN ORANG 
DEWASA (ANDRAGOGI) PADA PROGRAM LIFE SKILL DI SANGGAR 
KEGIATAN BELAJAR KABUPATEN PATI”. Skripsi Jurusan Pendidikan Luar 
Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di bawah 
bimbingan Dra. Tri Suminar, M.Pd dan Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd, M.Si. 
Kata Kunci: Prinsip Pembelajaran, Orang Dewasa, Program Life Skill 
 

Permasalahan mendasar bahwa pemahaman dan penerapan prinsip-prinsip 
pembelajaran orang dewasa pada program life skill di SKB Pati belum dapat 
dilaksanakan secara optimal. Tujuan penelitian ini, yaitu: (1) Mendeskripsikan profil 
SKB Kabupaten Pati, khususnya program life skill dalam membelajarkan 
masyarakat; (2) Mendeskripsikan pemahaman instruktur mengenai prinsip-prinsip 
pembelajaran orang dewasa; (3) Mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip 
pembelajaran orang dewasa pada program life skill di SKB Kabupaten Pati. 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Pengumpulan data 
dilakukan dengan cara wawancara,observasi,dan dokumentasi. Subyek penelitian 
terdiri dari pengelola 7 orang, instruktur 3 orang dan warga belajar life skill komputer 
3 orang di SKB Kabupaten Pati. Analisis yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. 

Hasil penelitian menunjukkan: (1) profil SKB Pati merupakan UPT Disdik 
Kabupaten Pati, dalam membelajarkan masyarakat membuka 4 jenis program yaitu 
program PAUD, program kesetaraan, program kursus dan pelatihan serta program 
dikmas. (2) Pemahaman instruktur dalam tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang 
dewasa di SKB Kabupaten Pati masih parsial dan praktis. (3) Penerapan prinsip-
prinsip pembelajaran orang dewasa pada program life skill di SKB Kabupaten Pati 
pada umumnya dapat dilaksanakan dengan cukup baik. 

Simpulan dari penelitian ini: (1) Profil penyelenggaraan SKB Pati dalam 
membelajarkan masyarakat dengan menetapkan visi, misi, jenis dan dasar 
programnya ternyata disesuaikan dengan minat, respon, tuntutan masyarakat sekitar; 
(2) Pemahaman instruktur tentang prinsip-prinsip masih parsial dan praktis; (3) 
penerapan prinsip-prinsip pembelajaran pada program life skill yang menonjol 
terutama pada penetapan materi pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan. 
Diajukan rekomendasi: (1) pengembangan kelembagaan SKB Pati hendaknya 
mengacu standar minimal manajemen SKB. (2) Upaya untuk meningkatkan 
pemahaman instruktur terhadap prinsip-prinsip andragogi dapat dilakukan melalui 
orientasi, mengikuti berbagai bentuk pelatihan khusus seperti pelatihan komputer dan 
pelibatan unsur perguruan tinggi khususnya jurusan PLS. (3) Upaya untuk 
meningkatkan agar hasil belajar warga belajar tercapai secara optimal dapat 
dilakukan melalui upaya motivasi dan stimulasi belajar bagi warga belajar, proses 
pembelajaran lebih berorientasi pada praktik kerja dan sistem evaluasi tidak hanya 
berorientasi pada hasil namun juga pada proses dan dampak belajarnya.   
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BAB I 
 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki abad XXI, dunia pendidikan di Indonesia menghadapi tiga 

tantangan besar, yaitu (1) sebagai akibat dari krisis ekonomi, dunia pendidikan 

dituntut untuk dapat mempertahankan hasil-hasil pembangunan pendidikan yang 

telah dicapai; (2) Untuk mengantisipasi era global, dunia pendidikan dituntut untuk 

mempersiapkan sumber daya manusia yang kompeten agar mampu bersaing dalam 

pasar kerja global; dan (3) di era otonomi daerah, perlu dilakukan perubahan dan 

penyesuaian Sistem Pendidikan Nasional sehingga dapat mewujudkan proses 

pendidikan yang lebih demokratis, memperhatikan keragaman kebutuhan daerah dan 

peserta didik, serta mendorong partisipasi masyarakat (Dirjen PLSP, 2002). 

Menyadari betapa pentingnya pendidikan nonformal, maka Departemen 

Pendidikan Nasional telah menetapkan berbagai kebijakan dan upaya antara lain 

terus mengupayakan pemerataan dan perluasan terhadap pendidikan, peningkatan 

mutu dan relevansi pendidikan serta mengembangkan manajemen pendidikan yang 

berbasis sekolah dan masyarakat sejalan dengan era desentralisasi pendidikan. 

Sasaran program pendidikan nonformal diarahkan untuk memberikan 

pelayanan pendidikan kepada warga masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah 

sekolah atau buta aksara, kaum marginal, anak putus sekolah, anak usia dini, orang 

dewasa berpendidikan rendah, warga masyarakat lainnya yang kebutuhan 

pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur pendidikan formal.  
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Berbagai langkah kegiatan untuk memperluas akses dan pemerataan 

pendidikan nonformal adalah: (a) Peningkatan sosialisasi dan promosi melalui 

berbagai media mengenai pentingnya pendidikan nonformal dalam memberikan 

pelayanan pendidikan kepada masyarakat dari usia dini hingga usia lanjut, yang 

disertai menu-menu program yang dapat menggugah, menarik, dan membangkitkan 

semangat untuk belajar dan berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan 

nonformal; (b) Mendorong dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai 

organisasi sosial masyarakat (Orsosmas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

yang berorientasi pada kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya serta kelompok 

masyarakat terdidik, untuk dapat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan 

nonformal; (c) Memberikan bantuan pembiayaan sampai pada kabupaten/kota untuk 

meningkatkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan nonformal bagi Pemda 

kabupaten/kota, sehingga terdorong untuk menyediakan anggaran pendidikan 

nonformal yang memadai melalui APBD; (d) Mendorong terbentuknya berbagai 

organisasi kemasyarakatan di berbagai tingkatan yang dapat berperan sebagai mitra 

dalam pengembangan pendidikan nonformal; (e) Memperluas kerja sama dengan 

instansi terkait dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal; (f) Penyediaan, 

pemberian dan penyaluran block grants yang dilaksanakan secara transparan dan 

dapat dipertanggung jawabkan kepada pihak-pihak yang berperan dalam 

penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal; (g) Menjalin kemitraan 

dengan lembaga-lembaga luar negeri yang terkait dengan pengembangan program 

pendidikan nonformal (Renstra Depdiknas, 2004-2009) 
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Sasaran pendidikan nonformal salah satunya adalah orang dewasa yang 

berpendidikan rendah agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri 

dengan penekan pada penguasaan pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup (life 

skills), serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional, sehingga pendidikan 

nonformal dapat pula berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka mewujudkan masyarakat pembelajar sepanjang 

hayat, sehingga dapat menjadi pendidikan alternatif yang dapat memenuhi standar 

nasional maupun internasional (Renstra Depdiknas, 2004-2009) 

Program life skills atau pendidikan kecakapan hidup bagi orang dewasa dapat 

diintegrasikan dalam berbagai program pendidikan nonformal sebagai upaya agar 

peserta didik mampu hidup mandiri. Pembinaan pendidikan kecakapan hidup dan 

kursus bagi orang dewasa bertujuan untuk mengembangkan keterampilan, 

kecakapan, dan profesionalitas warga belajar untuk bekerja dan/atau berusaha secara 

mandiri, serta mengembangkan kapasitas kelembagaan kursus dan pelatihan agar 

memiliki daya saing internasional. 

Khusus yang berkenaan dengan mutu dan relevansi, disamping 

mengembangkan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi, juga mengarahkan 

sistem pendidikan di berbagai jalur dan jenjang pendidikan pada pendidikan 

kecakapan/keterampilan hidup melalui pendekatan broad-based education atau 

pendidikan yang berbasis kepada kebutuhan masyarakat luas. 

Pendidikan kecakapan hidup (life skills) sebagai salah satu layanan publik di 

bidang pendidikan nonformal yang ditujukan untuk membekali warga masyarakat 

dengan kemampuan yang dapat digunakan secara fungsional untuk memecahkan 
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berbagai persoalan kehidupan sehari-hari. Relevansi pendidikan kecakapan hidup 

dengan kondisi empiris masyarakat di Indonesia saat ini cukup besar. Kenyataan 

empiris menunjukkan bahwa tingginya jumlah pengangguran dan kemiskinan 

masyarakat di Indonesia disebabkan kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh 

sumber daya manusia, dimana kualitas tersebut tidak sesuai dengan kemajuan atau 

perubahan yang terjadi di sektor lapangan usaha yang sangat cepat berubah. 

Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini merupakan masalah besar bangsa yang 

belum terpecahkan.  

Berdasarkan data BPS tahun 2011, jumlah penganggur terbuka tercatat 

sebanyak 7,41% dari total angkatan kerja sebanyak 116,5 juta orang. Struktur tenaga 

kerja Indonesia 63,5% hanya berpendidikan SD, sedangkan jumlah penduduk miskin 

di Indonesia tahun 2011 sebesar 31,02 juta (13,33%). Setiap tahun terjadi 

penambahan angkatan kerja baru lebih dari 2 juta orang dan yang terserap di 

lapangan kerja baik formal maupun informal rata-rata hanya sekitar 20%. Rendahnya 

daya serap ini bukan semata-mata karena sempitnya lapangan kerja akan tetapi 

penerimaan tenaga kerja tidak terpenuhi oleh sebagian besar tenaga kerja (Berita 

Resmi Statistik, 2011).  

Di Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan data BPS tahun 2011 menunjukkan 

angka penduduk miskin sebesar 963.000 jiwa (12,31%). Sebagian besar (87,08%) 

penduduk miskin berada di daerah pedesaan. Dari total angkatan kerja sebanyak 

3.391.044 orang tahun 2011, sekitar 296.559 orang diantaranya adalah penganggur 

terbuka. (Berita Resmi Statistik Jateng, 2011). Kondisi ini sejalan dengan pandangan 

Sudjana (1999: 1) bahwa:  



5 
 

 
 

“Sistem pendidikan di Indonesia dianggap baru mampu menyiapkan 
pencari kerja (worker society). Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan 
masyarakat industri, paska industri dan masyarakat informasi pendidikan 
harus mampu menyiapkan masyarakat teknisi yang mampu mandiri dan 
menciptakan pekerjaan (employee society). Worker society pada dasarnya 
ploretariat sedangkan employee adalah kognitariat. Kemajuan 
masyarakat dan bangsa pada era globalisasi ini ditopang oleh kuatnya 
employee society bukan worker society.” 

 
Pernyataan di atas menunjukkan lemahnya governance, kebijakan 

pemerintah masih berat sebelah, pendidikan formal lebih diutamakan. Hal inilah 

yang menyebabkan layanan pendidikan nonformal belum dapat dilaksanakan secara 

merata, bermutu, berkeadilan, dan akuntabel. Sementara, kemampuan masyarakat 

untuk mengakses layanan pendidikan nonformal dan informal belum dapat 

direalisasikan secara optimal sebagai akibat rendahnya partisipasi masyarakat di 

bidang pendidikan (Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal 

Depdiknas, 2009: 3). 

Pendidikan, khususnya pendidikan nonformal  merupakan kata kunci yang 

tepat dalam mengurai benang kusut yang terjadi dalam masyarakat. Salah satu unsur 

dalam pendidikan nonformal adalah pendidikan kecakapan hidup (life skill), inti dari 

pendidikan life skill ini adalah pembelajaran pada peserta didik dengan 

mengutamakan aspek keterampilan yang dapat dipakai sebagai penunjang dan 

pegangan hidup bagi mereka. Artinya ada relevansi pendidikan dengan kehidupan 

nyata yang nantinya akan dijalani oleh peserta didik. 

Secara empiris pernyataan di atas, sesuai dengan hasil penelitian yang 

dilakukan Muafi, dkk. (2010: 1) mempertegas bahwa suatu bangsa yang memiliki 

sumber daya manusia yang berkualitas akan memenangkan persaingan global dan 

bertahan di masa depan. Oleh karena itu, paradigma sistem pendidikan yang 



6 
 

 
 

berkualitas harus berorientasi pada peningkatan kecakapan hidup masyarakat. 

Melalui program life skill, diharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan 

lebih baik. Pendidikan keterampilan menjadi kebutuhan, agar masyarakat akan 

memiliki keterampilan hidup yang relevan dengan kesempatan kerja. Dengan 

mengakui sisi keterampilan hidup kaum muda yang menganggur akan tergugah 

harga diri dan rasa percaya diri dengan berusaha meningkatkan perilaku dan minat 

hidup mereka. 

Hasil penelitian yang dilakukan Tampubolon (2002: 2) menjelaskan bahwa 

untuk mengatasi masalah kesempatan kerja, perlu adanya pendidikan keterampilan 

yang sesuai untuk kesempatan bekerja yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan 

mempertimbangkan bakat dan minat, dan kemungkinan mereka dapat memasuki 

dunia kerja. Masalah kesempatan kerja untuk tenaga kerja muda tidak hanya 

disebabkan oleh terbatasnya lapangan kerja, tetapi juga mereka belum bekerja karena 

kurangnya kualifikasi keterampilan yang diharapkan. Hal ini dapat terjadi karena 

sebagian besar dari mereka lulus dari sekolah umum, bukan sekolah kejuruan. 

Bahkan, seorang lulusan sekolah kejuruan pun tidak menjamin akan dengan mudah 

mendapatkan pekerjaan. Jika pembangunan dimaksudkan untuk meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat, pembangunan harus fokus pada mempersiapkan lapangan 

kerja dan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Mengacu hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, nampak bahwa 

masalah sosial krusial seperti  pengentasan pengangguran, kemiskinan dan perbaikan 

taraf hidup masyarakat perlu segera ditangani secara serius. Melalui penyelenggaraan 

pendidikan nonformal dengan program pendidikan life skill diharapkan masalah-
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masalah seperti tersebut dapat tertangani dengan baik.  

Disinilah peran institusi Pendidikan Non Formal (PNF) seperti Sanggar 

Kegitan Belajar (SKB) untuk mengajak masyarakat belajar kecakapan 

kejuruan/keterampilan serta kecakapan berwirausaha. Melalui program-program 

pendidikan life skill seperti pertukangan kayu, otomotif, menjahit, bordir, sablon, 

elektro, komputer dan lain-lain, diharapkan problem kemiskinan dan kebodohan 

yang dihadapi masyarakat dapat dicarikan solusinya melalui program-program 

pendidikan nonformal yang ada dalam institusi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). 

Berdasarkan uraian di atas, tampak bahwa pelayanan pendidikan kecakapan 

hidup memiliki peran penting dalam mengatasi persoalan kekinian masyarakat. 

Namun demikian, pelayanan pendidikan kecakapan hidup ternyata tidak terlepas dari 

berbagai persoalan yang cukup kompleks, yaitu (1) rendahnya kualitas kompetensi 

instruktur; (2) rendahnya minat warga belajar pada program life skills sehingga 

penyelenggaraan layanan pendidikan kecakapan hidup masih belum berjalan 

sebagaimnana yang diharapkan; (3) penyediaan materi, sarana dan prasana layanan 

pendidikan kecakapan hidup yang kurang memadai. 

Berdasarkan latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka dilakukan 

penelitian yang berjudul “Penerapan Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa pada 

Program Life Skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati” 

 
1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah : 

“Bagaimanakah penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa pada program life skill di 
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Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati ? 

Secara terinci permasalahan penelitian adalah: 

1.2.1  Bagaimanakah profil Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati dalam 

penyelenggaraan program life skill sebagai salah satu bentuk pembelajaran 

masyarakat? 

1.2.2  Seberapa besar pemahaman instruktur tentang prinsip-prinsip pembelajaran 

orang dewasa di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

1.2.3  Bagaimanakah penerapan prisip-prinsip pembelajaran orang dewasa pada 

program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan dan fokus penelitian, peneliti merumuskan 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1  Mendeskripsikan profil Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati, khususnya 

program life skill dalam membelajarkan masyarakat. 

1.3.2 Mengungkapkan data berkenaan dengan pemahaman instruktur mengenai 

prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. 

1.3.3 Mengungkapkan data mengenai penerapan prinsip-prinsip pembelajaran 

orang dewasa pada program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati. 

. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pendalaman kompetensi 

profesional bagi pendidik pendidikan luar sekolah yang terkait dengan 

pengelolaan pembelajaran orang dewasa yang meliputi: perencanaan, 

pengorganisasian, metode, dan evaluasi program life skill. 

1.4.2 Manfaat Praktis  

1.4.2.1 Memberi masukan bagi pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati 

dalam pengadaan, perbaikan fasilitas sarana dan prasarana pembelajaran 

orang dewasa pada program life skill. Serta pengembangan sumber daya 

manusia (tenaga pendidik) dengan mengadakan program pelatihan dan 

mengikuti workshop tentang pembelajaran orang dewasa. 

 

1.5  Definisi Operasional 

   Agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap pemakaian istilah dalam 

penelitian ini maka perlu adanya penjelasan permasalahan, sehingga topik yang 

disajikan dapat dibahas dengan cermat, akan jelas arahnya dan dapat dipahami arti, 

tujuan dan maksudnya, yaitu sebagai berikut: 

 

1.5.1 Penerapan  

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan 

adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat 

bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan 

hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan 
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oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya 

(Media Belajar: http://internetsebagaisumberbelajar.blogspot.com). 

1.5.2  Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa 

Prinsip pembelajaran orang dewasa adalah proses pembelajaran dimana 

tutor dan penyelenggara pendidikannya menerapkan prinsip-prinsip belajar orang 

dewasa.  

Ada beberapa prinsip pembelajaran orang dewasa yang harus dipahami oleh 

pendidik professional. Pertama, partisipan mempelajari sesuatu karena kebutuhan 

atau  masalah. Kedua, partisipan mempelajari cara-cara belajar (learning how to 

learn) adalah lebih penting dibandingkan dengan perolehan pengetahuan. Ketiga, 

evaluasi diri (self-evaluation) merupakan tindakan paling bermakna bagi aktivits 

belajar. Keempat,  perasaan adalah penting di dalam proses belajar, dan belajar 

tentang cara-cara merasakan sesuatu (learning how to feet) adalah penting 

sebagaimana belajar tentang cara-cara memikirkan sesuatu (learning how to think). 

Kelima, belajar akan terjadi apabila partisipan berada di dalam suasana saling 

menghormati,menghargai,dan mendukung. (Rifa’i, 2003: 31) 

 

1.5.3 Program Life Skill 

 Life Skill adalah program pendidikan yang memberikan kecakapan personal, 

Program kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk 

bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri. Orientasi life skill, membangun sikap 

kemandirian, untuk mendapatkan ketrampilan sebagai bekal untuk bekerja dan 

mengembangkan diri (Wibawa, 2012, diakses dari internet: http://staff.uny.ac.id). 
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Life Skill yang dimaksud dengan penelitian ini adalah kecakapan atau keterampilan 

yang harus dimiliki seseorang dalam hidup sehingga dapat hidup secara wajar dalam 

kehidupannya. 

1.5.4  Sanggar Kegiatan Belajar   

Sanggar Kegiatan Belajar adalah unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan 

Kabupaten/Kota di bidang pendidikan luar sekolah (nonformal). Sanggar Kegiatan 

Belajar secara umum mempunyai tugas membuat percontohan program pendidikan 

nonformal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan 

dinas pendidikan kabupaten/kota dan potensi lokal setiap daerah (Aidia, 2011: 

kuliahitukeren.blogspot.com). 

1.6. Garis Besar Sistematika Skripsi 

Untuk memberikan gambaran tentang keseluruhan isi skripsi ini maka 

disusun sistematika skripsi yang terbagi menjadi tiga bagian yaitu bagian 

pendahuluan, bagian isi dan bagian penutup. Adapun sistematikanya adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagian pendahuluan terdiri atas : halaman judul, persetujuan pembimbing, 

halaman pengesahan,  halaman pernyataan,abstrak, kata pengantar, motto dan 

persembahan, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar bagan, daftar 

lampiran. 

2. Bagian isi skripsi. 

 Bab pertama, tentang pendahuluan meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, serta 

garis besar sistematika skripsi. 
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 Bab kedua, kajian teori meliputi : (a) penerapan konsep lifes skill pada 

program pendidikan luar sekolah yang terdiri dari: (1) konsep life skil; (2) 

hakikat penerapan life skill pada program pendidikan luar sekolah; (3) ciri-

ciri program life skill pada program pendidikan luar sekolah; (4) pelaksanaan 

program pendidikan life skill; (5) usaha pelaksanaan program pendidikan life 

skill; (b) kajian teoritik tentang pembelajaran orang dewasa yang terdiri dari: 

(1) dasar teoritis pendidikan orang dewasa; (2) asumsi belajar orang dewasa; 

(3) bentuk pendidikan orang dewasa; (4) kondisi belajar dan prinsip 

pembelajaran orang dewasa. 

 , penutup berisi tentang simpulan dan saran. 

 Bab ketiga, meliputi metode penelitian yang meliputi metode pendekatan, 

lokasi penelitian, subjek penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, 

teknik pengumpulan data, keabsahan data, teknik analiais data. 

 Bab keempat, hasil penelitian dan pembahasan berisi : hasil penelitian yang 

meliputi tentang penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa pada program 

life skill di sanggar kegiatan belajar kabupaten pati. 

3. Bab kelimaBagian akhir, berisi daftar pustaka dan lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 
 
2.1 Satuan Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill)  

2.1.1 Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) 

Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, 

dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan kehidupan 

(Slamet, 2002: 1). Sementara itu Tim Broad-Based Education (2002) yang dikutip 

oleh Slamet (2002: 1) menafsirkan kecakapan hidup sebagai kecakapan yang dimiliki 

seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema hidup dan kehidupan secara 

wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara pro-aktif dan kreatif mencari serta 

menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Dalam Undang Undang 

Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 26 

ayat 3 menyatakan bahwa pendidikan kecakapan hidup (life skill) adalah pendidikan 

yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan 

kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri (Depdiknas, 2003: 59).  

Dari pengertian di atas, dapat diartikan bahwa pendidikan kecakapan hidup 

merupakan pendidikan kecakapan-kecakapan yang secara praktis dapat membekali 

peserta didik dalam mengatasi berbagai macam persoalan hidup dan kehidupan.  

Departemen Pendidikan Nasional mambagi life skills (kecakapan hidup) 

menjadi empat jenis, yaitu: (a) Kecakapan personal (personal skill) yang mencakup 

kecakapan mengenal diri (self awarenes) dan kecakapan berpikir rasional (thinking 

skill), (b) Kecakapan sosial (social skill), (c) Kecakapan akademik (academic skill), 

dan (d) Kecakapan vokasional (vocational skill) (Anwar, 2006: 28).  
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Keterampilan hidup adalah konsep yang bermaksud memberi kepada 

seseorang bekal pengetahuan, keterampilan dan kemampuan fungsional praktis serta 

perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha mandiri, membuka lapangan kerja dan 

lapangan usaha serta memanfaatkan peluang yang dimilikinya, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas kesejahteraannya. Konsep keterampilan hidup memiliki 

cakupan yang luas berinteraksi antara pengetahuan dan keterampilan yang diyakini 

sebagai unsur penting untuk hidup mandiri (Browling, 1989: 115). Berdasarkan 

lingkupnya, program keterampilan hidup mencakup kecakapan kerja (occupational 

skill), kecakapan pribadi dan social (personal/social skill). Program keterampilan 

hidup dirancang untuk membimbing, melatih dan membelajarkan warga belajar agar 

mempunyai bekal dalam menghadapi masa depannya dengan memanfaatkan peluang 

dan tantangan yang ada. Pendidikan keterampilan hidup berpegang pada prinsip 

learning to know, learning to do, learning to be dan  learning to be live together 

(belajar untuk memperoleh pengetahuan, belajar untuk dapat berbuat/bekerja, belajar 

untuk menjadi orang yang berguna dan belajar untuk dapat hidup bersama dengan 

orang lain). 

Persyaratan dasar penetapan jenis keterampilan hidup pada jalur pendidikan 

pendidikan luar sekolah sebgai berikut:(1) Keterampilan hidup dikembangkan 

berdasarkan minat dan bakat kelompok sasaran, (2) Terkait dengan karakteristik 

potensi wilayah setempat misalnya sumber daya alam, ekonomi, pariwisata dan 

sosial budaya, (3) dapat dikembangkan secara nyata sabagai dasar penguatan sektor 

usaha kecil atau industry rumah (home industry) dalam rangka pemberdayaan 

ekonomi masyarakat, (4) pembelajaran berorientasi pada peningkatan kompetensi 
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keterampilan untuk berusaha dan bekerja, lebih bersifat aplikatif operasional, (5) 

jenis keterampilan yang ditetapkan oleh pengelola program bersama-sama dengan 

warga belajar, mitra kerja terkait, tokoh masyarakat, dan lainnya yang berhubungan 

dengan program keterampilan hidup. 

Manusia diciptakan untuk mampu berdiri sendiri dan mengembangkan 

dirinya diantara manusia-manusia lainnya (masyarakat, keluarga dan lain-lain). Ada 

beberapa kecakapan atau kemampuan yang harus dikembangkan oleh manusia dalam 

upaya mengembangkan dirinya. Kecakapan atau kemampuan yang dimaksud adalah 

kecakapan yang dimiliki seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dan 

kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan. Kemudian secara proaktif dan kreatif 

mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya dengan 

baik. 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik suatu pemahaman bahwa 

yang dimaksud dengan life skills education (pendidikan berorientasi kecakapan 

hidup) merupakan suatu  penajaman dari konsep pendidikan dan pembelajaran secara 

terarah kepada upaya pembekalan (seseorang) atau peserta didik melalui proses 

pembekalan kecakapan hidup, baik secara umum maupun khusus sehingga mereka 

mampu menghadapi tugas, masalah dan tuntutan perkembangannya di masyarakat. 

Menurut Anwar (2006: 28) membagi kecakapan hidup (life skills) menjadi 

empat jenis, yaitu: (1) kecakapan personal (personal skill) yang mencakup kecakapan 

mengenal diri (self awarenes) dan kecakapan berpikir rasional (thinking skill), (2) 

kecakapan sosial (social skill), (3) kecakapan akademik (academic skill), dan (4) 

kecakapan vokasional (vocational skill). Sedangkan menurut Asmani (2009: 37), 
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pendidikan kecakapan hidup dapat dipilah menjadi dua jenis utama, yaitu (1) 

kecakapan hidup general (general life skill/GLS), dan (2) kecakapan hidup spesifik 

(specific life skill/SLS). 

 

                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 2.1  Skema Terinci Life Skill 
(Anwar, 2006: 28) 

 
2.1.1.1  Kecakapan Hidup General (General Life Skill/GLS) 

Kecakapan hidup general (general life skill/GLS) merupakan kecakapan 

yang diperlukan semua orang, baik mereka yang bekerja, belum bekerja, tidak 

bekerja maupun mereka yang masih menempuh pendidikan, (Sukidjo, 2003: 431). 

GLS dibagi menjadi: (1) kecakapan mengenal diri (personal skill), (2) kecakapan 

berpikir rasional (thinking skill), dan (3) kecakapan sosial (social skill). 

1. Kecakapan Mengenal Diri (personal skill) 

Menurut Astuti D (2003: 26) menyatakan bahwa kecakapan mengenal diri 
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(self awarness) atau kecakapan personal (personal skill) mencakup: a) penghayatan 

diri sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan warga negara, 

serta b) menyadari dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, 

sekaligus menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai 

individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. 

Pada dasarnya, kecakapan kesadaran diri merupakan penghayatan diri 

sebagai hamba Tuhan Yang Maha Esa, sebagai anggota masyarakat dan warga 

negara, sebagai bagian dari lingkungan, serta menyadari dan mensyukuri kelebihan 

dan kekurangan yang dimiliki, sekaligus menjadikannya sebagai modal untuk 

meningkatkan diri sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri maupun 

lingkungannya. Kesadaran diri menciptakan proses internalisasi dari informasi yang 

diterima yang pada saatnya menjadi nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan 

diwujudkan menjadi perilaku keseharian. Oleh karena itu, walaupun kesadaran diri 

lebih merupakan sikap, namun diperlukan kecakapan untuk menginternalisasi 

informasi menjadi nilai-nilai dan kemudian mewujudkan menjadi perilaku 

keseharian (Asmani, 2009: 39-40). 

2. Kecakapan Berpikir Rasional (thinking skill) 

Pada dasarnya, kecakapan berpikir merupakan kecakapan menggunakan 

pikiran/rasio secara optimal (Asmani, 2009: 44). Kecakapan berpikir mencakup: a) 

kecakapan menggali dan menemukan informasi (information searching). b) 

Kecakapan mengelola informasi dan mengambil keputusan secara cerdas 

(information processing and decision making skills). c) Kecakapan memecahkan 

masalah secara arif dan kreatif (creative problem solving skill).  
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Dengan pemberian kecakapan berpikir rasional, peserta didik akan dilatih 

bertindak secara kreatif yang bukan hanya dalam mencari informasi-informasi 

maupun ide baru yang berhubungan dengan masalah yang sedang dihadapinya tetapi 

juga dapat menilai informasi dan ide yang ditawarkan kepadanya baik atau buruk 

sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapinya 

terutama masalah di kehidupan nyata. Dengan kemampuan berpikir rasional 

diharapkan siswa selain terlatih bertindak secara kreatif juga terlatih sensitif terhadap 

fakta yang penuh misteri, termotivasi untuk bertanya tentang informasi yang relevan, 

menciptakan ide baru, memandang problem dengan cara baru, merencanakan 

penanggulangan yang sistematik terhadap masalah, mengevaluasi gagasan dan 

memperoleh solusi dari permasalahan. 

3. Kecakapan Sosial (social skill). 

Kecakapan sosial (social skill) mencakup:  
a. Kecakapan bekerjasama (collaboration skill).  

Kecakapan bekerjasama sangat diperlukan, karena sebagai makhluk 

sosial dalam kehidupan sehari-hari manusia akan selalu bekerjasama dengan 

manusia lain. Kerja sama bukan sekedar “kerja bersama”, tetapi kerjasama yang 

disertai dengan saling pengertian, saling menghargai, dan saling membantu 

(Asmani, 2009: 50).  

b. Kecakapan komunikasi dengan empati (communication skill).  

Empati, sikap penuh pengertian dan komunikasi dua arah perlu 

ditekankan, karena yang dimaksud berkomunikasi di sini bukan sekedar 

menyampaikan pesan, tetapi juga isi pesannya sampai dan disertai dengan kesan 

baik yang dapat menumbuhkan hubungan harmonis (Asmani, 2009: 48). 
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Menurut Suparno (2001: 23-24), dalam belajar dengan orang lain maupun 

masyarakat luas, seseorang perlu menguasai kecakapan-kecakapan yang 

memungkinkan seseorang dapat diterima oleh lingkungannya sekaligus dapat 

mengembangkan dirinya secara optimal. Selanjutnya dikatakan bahwa kecakapan-

kecakapan yang harus dipelajari meliputi: (1) pernyataan ungkapan-ungkapan 

penghargaan, kekaguman maupun ketidak setujuan; (2) pernyataan yang bersifat 

rutin, seperti mempersilahkan, minta maaf, berterima kasih; (3) pembicaraan tidak 

resmi, termasuk mengobrol, melucu, berguncing (gossip); dan (4) membangun relasi 

pertemanan. 

Sedangkan menurut Machasin (2002) yang dikutip Pardjono (2003: 48-49) 

memberikan beberapa contoh kecakapan sosial dan inter personal yang harus 

dikembangkan melalui proses pendidikan, antara lain: (1) Kemampuan dan 

keberanian untuk menampilkan diri secara yakin. (2) Keberanian dan kecakapan 

untuk mengingatkan warga lain dengan cara yang tepat. Semangat memperbaiki 

keadaan yang salah, ada dibalik kecakapan ini. (3) Kemampuan untuk menerima 

peringatan dari orang lain. (4) Interaksi secara positif, yakni memberi dan menerima 

atau saling belajar. Pengalaman dan jati diri orang lain, disamping sikap dan 

tindakannya menjadi pelajaran yang berharga untuk meningkatkan kecakapan diri. 

(5) Komunikasi dan dialog, yakni kecakapan untuk menyampaikan pendapat, 

perasaan, keinginan diri dan sebagainya kepada orang, dan memahami serta 

menghargai pernyataan orang lain. (6) Penyesuaian diri dalam lingkungan sosial, 

yakni kecakapan untuk mengetahui batas kebebasan sehingga tidak melanggar batas 

kebebasan orang lain.  
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Jika dilihat dalam unsur-unsur yang terdapat dalamkecakapan sosial seperti 

pada uraian di atas, maka interaksi sosial secara pasti akan berlangsung di sekolah 

yang merupakan masyarakat kecil yang terdiri dari berbagai macam individu dengan 

perbedaannya masing-masing. Peserta sebagai satu komponen masyarakat sekolah 

yang kelak akan kembali ke lingkungan masyarakat luas yang juga merupakan hidup 

dan kehidupan selain membutuhkan kemampuan komunikasi dan kerjasama perlu 

memiliki kepedulian terhadap orang lain sehingga akan terbina hubungan baik 

dengan sesama. Salah satu upaya yang dapat dilaksanakan adalah dengan 

terlaksananya komunikasi yang efektif dan dua arah baik pada saat berlangsung 

kegiatan belajar mengajar maupun saat mereka melakukan kegiatan di luar kelas dan 

kegiatan ekstrakulikuler. 

 

2.1.1.2 Kecakapan Spesifik (Specific Life Skill/SLS) 

Kecakapan hidup yang bersifat spesifik (specific life skill/SLS) diperlukan 

seseorang untuk menghadapi problem bidang khusus tertentu. Misalnya, untuk 

memecahkan masalah dagangan yang tidak laku, tentu diperlukan kecakapan 

pemasaran. 

Kecakapan hidup spesifik biasanya terkait dengan bidang pekerjaan 

(occupational), atau bidang kejuruan (vocational) yang ditekuni atau akan dimasuki. 

Kecakapan hidup seperti itu kadangkadang juga disebut dengan kompetensi teknis 

(technical competencies) dan itu sangat bervariasi, tergantung kepada bidang 

kejuruan dan pekerjaan yang akan ditekuni. Namun demikian masih ada kecakapan 

yang bersifat umum, yaitu bersikap dan berlaku produktif (to be a productive 
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people). Artinya, apapun bidang kejuruan atau pekerjaan yang dipelajari, bersikap 

dan berprilaku produktif harus dikembangkan. 

Bidang pekerjaan biasanya dibedakan menjadi bidang pekerjaan yang lebih 

menekankan pada keterampilan manual dan bidang pekerjaan yang menekankan 

pada kecakapan berpikir. Terkait dengan itu, pendidikan kecakapan hidup yang 

bersifat spesifik juga dapat dipilah menjadi kecakapan akademik (academic skill) dan 

kecakapan vokasional (vocational skill). 

1. Kecakapan Akademik (academic skill) 

Kecakapan akademik disebut juga dengan kecakapan berpikir ilmiah. 

Kecakapan ini merupakan kecakapan dalam berpikir yang terkait dengan sifat 

akademik atau keilmuan yang mencakup antara lain: kecakapan melakukan 

identifikasi variabel, kecakapan menjelaskan hubungan antara variabel, 

merumuskan hipotesis, dan kemampuan merancang penelitian dan melaksanakan 

penelitian.  

Kecakapan akademik (academic skill/AS) yang seringkali juga disebut 

kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan 

pengembangan dari kecakapan berpikir pada GLS (general life skills). Jika 

kecakapan berpikir pada GLS masih bersifat umum, kecakapan akademik sudah 

lebih mengarah kepada kegiatan yang bersifat akademik/keilmuan. Hal itu 

didasarkan pada pemikiran bahwa bidang pekerjaan yang ditangani memang 

lebih memerlukan kecakapan berpikir ilmiah (Asmani, 2009: 53).  

Kecakapan berpikir ilmiah atau kecakapan akademik merupakan 

kecakapan berpikir yang sistematik dan koprehensif. Kemampuan merancang 
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suatu penelitian melibatkan berbagai kecakapan berpikir, antara lain kecakapan 

berpikir rasional, kecakapan berpikir analitis, berpikir kritis, dan kecakapan 

pemecahan masalah yang dibangun secara sistematik dan sistematis. Kecakapan 

ini juga bisa dikembangkan melalui pembelajaran suatu bidang studi secara 

integratif seperti kecakapan-kecakapan hidup lainnya.  

Kemampuan akademik sabagai salah satu usaha membekali peserta didik 

agar mampu merancang suatu penelitian melibatkan berbagai kecakapan berpikir. 

Menurut Pardjono (2003: 50), yang termasuk kecakapan berpikir antara lain: 

kecakapan berpikir rasional, kecakapan berpikir analitis, berpikir kritis, dan 

kecakapan pemecahan masalah yang dibangun secara sistematik.  

Proses berpikir ini pada dasarnya mengenalkan peserta didik pada 

tahapan-tahapan berpikir yang sistematis atau runtut berdasarkan kepada bukti-

bukti yang ada dalam menarik kesimpulan. Berpikir induktif merupakan usaha 

menemukan alasan-alasan atau bukti-bukti dari sebuah kesimpulan yang telah 

diketahui dan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi) dan percobaan 

(eksperimen). Sedangkan berpikir deduktif merupakan suatu usaha dalam 

menemukan sebuah kesimpulan berdasarkan alasan-alasan yang diketahui. Tentu 

saja harus disadari bahwa tidak semua aspek dalam kecakapan akademik dapat 

dan perlu dilaksanakan dalam suatu pembelajaran. Mungkin saja hanya sampai 

identifikasi variabel dan mempelajari hubungan antar variabel tersebut. Mungkin 

juga sampai merumuskan hipotesis dan bahkan ada yang dapat sampai mencoba 

melakukan penelitian, sesuai dengan tingkat pendidikannya.  

Pola seperti itu oleh para ahli disebut pola belajar dengan cara meniru 
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bagaimana ahli (ilmuwan) bekerja. Pola ini sangat penting bagi siswa atau 

mahasiswa yang akan menekuni pekerjaan yang mengandalkan kecakapan 

berpikir, karena pola pikir seperti itulah yang nantinya digunakan dalam bekerja 

(Asmani, 2009: 55-56).  

2. Kecakapan Vokasional (vocational skill) 

Kecakapan vokasional (vocational skill/VS) seringkali disebut dengan 

kecakapan kejuruan. Artinya kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan 

tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan vokasional lebih cocok bagi 

siswa yang akan menekuni pekerjaan yang lebih mengandalkan keterampilan 

psikomotor dari pada kecakapan berpikir ilmiah. Oleh karena itu, kecakapan 

vokasional lebih cocok bagi siswa SMK, kursus keterampilan atau program 

diploma.  

Kecakapan vokasional merupakan kecakapan yang dipelajari peserta 

didik di sekolah kejuruan. Kecakapan vokasional yang dikembangkan 

berdasarkan prinsip broad based dilihat tidak semata dari pengembangan karir 

seseorang lebih-lebih untuk pendidikan kejuruan. Hal ini karena di SMK seorang 

peserta didik sudah diarahkan kepada suatu bidang kejuruan tertentu (Pardjono,  

2003: 50). 

Kecakapan vokasional mempunyai dua bagian, yaitu: kecakapan 

vokasional dasar (basic vocational skill) dan kecakapan vokasional khusus 

(occupational skill) yang sudah terkait dengan bidang pekerjaan tertentu. 

Kecakapan dasar vokasional mencakup antara melakukan gerak dasar, 

menggunakan alat sederhana bagi semua orang yang menekuni pekerjaan 
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manual, dan kecakapan membaca gambar sederhana. Di samping itu, kecakapan 

vokasional dasar mencakup aspek sikap taat asas, presisi, akurasi dan tepat waktu 

yang mengarah pada perilaku produktif. Kecakapan vokasional khusus hanya 

diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan 

potensi yang dimilikinya. Misalnya, mengajar siswa di sekolah khususnya mata 

pelajaran ekonomi. Namun demikian, sebenarnya terdapat satu prinsip dasar 

dalam kecakapan vokasional, yaitu menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. 

Kecakapan akademik dan kecakapan vokasional sebenarnya hanyalah 

penekanan. Bidang pekerjaan yang menekankan keterampilan manual, dalam 

batas tertentu juga memerlukan kecakapan akademik. Demikian sebaliknya, 

bidang pekerjaan yang menekankan kecakapan akademik, dalam batas tertentu 

juga memerlukan kecakapan vokasional. Bahkan antara GLS (general life skill), 

AS (academic skill), dan VS (vocational skill) terjadi saling terkait dan tumpang 

tindih, seperti terlihat pada gambar berikut ini. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 2.2  Keterkaitan antara Aspek Kecakapan Hidup pada Tiap Jenis dan 
Jenjang Pendidikan (Sumber: Indrajati Sidi, 2002: 11) 

 

SMA/MA 
SMK/KURSUS 

TK/SD/MI + SMP/MTS 

Life Skill 



25 
 

 
 

Dari gambaran mengenai GLS dapat dikatakan bahwa lulusan SMK tetap 

memerlukan penerapan dan pengembangan GLS selain penekanan pada aspek 

SLS. Hal ini dikarenakan dalam kehidupan nyata antara GLS dan SLS tidak 

berfungsi secara terpisah tetapi melebur menjadi satu tindakan yang melibatkan 

aspek fisik, mental, emosional, dan intelektual. Penggabungan antara SLS (AS 

dan VS) dan GLS atau pada bagian yang diarsir merupakan kecakapan hidup 

yang digunakan seseorang untuk memecahkan permasalahan mereka di dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Dalam konteks pendidikan kesetaraan, jenjang pendidikan seperti 

tersebut di atas memang ada di SKB Kabupaten Pati. Pendidikan kesetaraan 

dengan model ini sekaligus merupakan upaya perbaikan citra pendidikan 

kesetaraan yang melayani pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu, anak 

putus sekolah (droup out), putus lanjut tidak pernah sekolah dan warga 

masyarakat lain yang membutuhkan layanan khusus dalam memenuhi kebutuhan 

hidupnya. 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka proses pembelajaran pendidikan 

kesetaraan dengan pengembangan kurikulum model pendidikan kecakapan hidup 

merupakan upaya menyelenggarakan pembelajaran dengan cara yang bersifat 

khas, yakni menggunakan pendekatan induktif, tematik, partisipatif (andragogis), 

konstruktif dan lingkungan.  

Proses pembelajaran yang menerapkan model pendidikan kecakapan 

hidup terintegrasi dalam mata pelajaran ini bersifat induktif, maksudnya 

pendekatan yang membangun pengetahuan melalui kejadian fenomena empirik 
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dengan menekankan pada belajar pengalaman langsung. Pengembangan 

kurikulum dengan model pendidikan kecakapan hidup ini bersifat tematik, yakni 

pendekatan yang mengorganisasikan pengalaman dan mendorong terjadinya 

pengalaman belajar yang meluas tidak hanya tersekat-sekat oleh batasan pokok 

bahasan, sehingga dapat mengaktifkan warga belajar dan menumbuhkan 

kerjasama. Pengembangan kurikulum ini sekaligus juga sebagai upaya 

konstruktif, sebab termuat satu pendekatan yang sesuai dalam pembelajaran 

berbasis kompetensi, di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri. 

Model pembelajaran pendidikan kecakapan hidup yang terintegrasi dengan mata 

pelajaran ini merupakan salah satu pendekatan untuk memposisikan peran 

pendidikan nonformal, khususnya pendidikan kesetaraan adalah melihat peran 

program tersebut untuk menolong individu, keluarga, masyarakat, dan negara 

dalam menjawab permasalahan, salah satu masalah adalah tidak semua lulusan 

sekolah melanjutkan pendidikannya. 

2.1.2 Hakikat Penerapan Life Skill pada Program Pendidikan Luar Sekolah 

Pendidikan yang berorientasi pada keterampilan/kecakapan hidup melalui 

pendekatan Broad Based Education (BBE) pada hakikatnya merupakan pendidikan 

yang diarahkan pada penguasaan bidang keterampilan, keahlian dan kemahiran kerja 

yang dapat diandalkan sebagai bekal hidup dan ditandai oleh: 

1. Kemampuan membaca dan menulis secara fungsional baik dalam bahasa 

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

sebagainya). 



27 
 

 
 

2. Kemampuan merumuskan dan memecahkan masalah yang diproses lewat 

pembelajaran berfikir ilmiah; penelitian (explorative), penemuan (discovery) dan 

penciptaan (inventory). 

3. Kemampuan menghitung dengan atau tanpa bantuan tekhnologi guna mendukung 

kedua kemampuan tersebut di atas. 

4. Kemampuan memanfaatkan beranekaragam tekhnologi di berbagai lapangan 

kehidupan (pertanian, perikanan, peternakan, kerajinan, kerumahtanggaan, 

kesehatan, komunikasi-informasi, manufaktur dan industry, perdagangan, 

kesenian, pertunjukkan dan olahraga). 

5. Kemampuan mengelola sumber daya alam, social, budaya dan lingkungan 

6. Kemampuan bekerja dalam tim baik dalam sector formal maupun informal 

7. Kemampuan memahami diri sendiri, orang lain dan lingkungannya 

8. Kemampuan untuk teru menerus menjadi manusia belajar 

9. Kemampuan mengintegrasikan pendidikan dan pembelajaran dengan etika social-

religius bangsa berlandaskan nilai-nilai Pancasila 

2.1.3 Ciri-ciri Program Life Skill pada Program Pendidikan Luar Sekolah 

Ciri-ciri program life skill pada program pendidikan luar sekolah meliputi 
hal-hal sebagai berikut: 
1. Warga belajar/peserta didik berasal dari lapisan masyarakat yang tidak sekolah, 

putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan, tidak/belum memiliki keterampilan 

untuk bekal hidup, berasal dari keluarga miskin dan warga masyarakat lainnya 

yang ingin belajar meningkatkan keeterampilan guna meningkatkan taraf 

hidupnya. 
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2. Kurikulum pembelajaran bersifat fleksibel tergantung dari kebutuhan belajar 

warga belajar, berlangsung dalam waktu singkat paling lama satu tahun, tidak 

harus berjenjang dan berkesinambungan. Dengan demikian struktur materi teori 

maksimal 30% dan praktik sekurang-kurangnya 70%. 

3. Fasilitator atau instruktur terdiri dari orang-orang yang mempunyai keterampilan 

yang mempunyai kepedulian membantu masyarakat yang tergolong 

miskin/belum mampu. 

4. Metode pembelajaran bersifat dialogis, partisipasi dan andragogis dalam arti 

bahwa belajar dan bekerja menyatu dalam proses pembelajaran. 

5. Tempat dan waktu belajar dapat dilakukan kapan dan dimana saja tergantung dari 

hasil kesepakatan bersama antara penyelenggara, instruktur  dan warga belajar. 

6. Keberhasilan belajar tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan dan 

keterampilan saja, akan tetapi dari peningkatan kemampuan praktis  dalam 

bekerja dan berusaha. 

2.1.4 Pelaksanaan Program Pendidikan Life Skill 

Menurut Mulyasa (2003: 93), pelaksanaan merupakan suatu proses 

penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga 

memberikan dampak, baik berupa perubahan, pengetahuan, keterampilan maupun 

nilai dan sikap. Sesuai dengan pengertian tersebut di atas pelaksanaan program 

pendidikan kecakapan hidup yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerapan 

konsep pembelajaran kecakapan hidup yang bertujuan untuk menghasilkan 

kecakapan atau keterampilan, nilai-nilai maupun sikap yang diperlukan dalam 

kehidupan. 
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Komponen yang terkait dengan pelaksanaan pendidikan life skill adalah 

sebagai berikut:  

1. Pengetahuan instruktur tentang konsep life skill 

Pendidikan kecakapan hidup merupakan konsep yang mengandung 

pengertian dan interpretasi, oleh karena itu harus diketahui instruktur. Pada 

penelitian ini yang dimaksud pengetahuan instruktur dalam pelaksanaan 

kecakapan hidup adalah mengetahui arti maupun interpretasi yang berbentuk 

penjelasan tentang konsep life skill. Adapun konsep life skill tersebut adalah: (1) 

kecakapan umum (general life skill) meliputi: (a) kecakapan personal, (b) 

kecakapan sosial, dan (c) kecakapan berpikir rasional, (2) kecakapan khusus 

(specific life skill) meliputi: (a) kecakapan akademik dan (b) kecakapan 

vokasional. 

2. Kemampuan instruktur dalam pelaksanaan pembelajaran program life skill 

Pada penelitian ini yang dimaksud dengan kemampuan instruktur adalah 

kemampuan guru dalam pelaksanaan pembelajaran program pendidikan 

kecakapan hidup (life skill) yang didukung dengan pengetahuan, keterampilan, 

sikap dalam penerapan program pembelajaran kecakapan hidup yang meliputi: 

(1) merencanakan pembelajaran life skill memuat: (a) tujuan; (b) menentukan 

metode; (c) merancang strategi belajar; (d) identifikasi life skill; (e) 

merencanakan pengintegrasian kecakapan hidup pada materi pembelajaran. (2) 

melaksanakan pembelajaran yang mengarah pada: (a) penerapan cara belajar 

aktif; (b) pengembangan potensi warga belajar; (c) mengajarkan kebersamaan, 

(d) mengajarkan memecahkan masalah; (e) pembelajaran yang menyenangkan. 
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(3) melaksanakan evaluasi meliputi: (a) evaluasi proses belajar mengajar dan 

memberikan umpan balik; (b) evaluasi hasil belajar, tugas/pekerjaan; (c) evaluasi 

sikap seperti kejujuran, tanggung jawab, disiplin; (d) evaluasi langsung dengan 

menyuruh warga belajar mendemonstrasikan pengetahuan, sikap dan 

keterampilan; (e) evaluasi langsung yaitu menilai warga belajar dengan meminta 

informasi kepada orang lain. 

3. Pelaksanaan life skill  

Pelaksanaan life skill ditinjau dari aspek general life skill meliputi hal-hal 
sebagai berikut:  
a. Kecakapan personal (personal skill) mencakup kesadaran diri sebagai 

makhluk Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran diri akan kekurangan dan 

kelebihan yang dimiliki. Tuhan YME telah menciptakan manusia sebagai 

makhluk yang paling sempurna yang telah diberikan berbagai macam 

kecerdasan/kecakapan. Sebagai manusia wajib mensyukuri dan berbakti 

dengan menjalankan perintahNya dan menjauhi laranganNya. Kesadaran 

sebagai makhluk Tuhan akan tercermin dalam kehidupan dan perilaku 

religius dan berakhlakul karimah atau kehidupan yang berdasarkan nilai-nilai 

agama dan nilai-nilai moral.  

b. Kecakapan berpikir rasional (thinking skill) meliputi: kecakapan menggali 

dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil 

keputusan. Hal ini diperlukan ketika menghadapi masalah, warga belajar 

dapat mencari informasi dan menggunakan informasi yang bersumber dari 

teori yang dipelajari di kelas untuk menganalisis masalah tersebut, dan dapat 

mengambil informasi atau teori-teori tersebut untuk menentukan tindakan.  
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c. Kecakapan sosial (social skill) meliputi: kecakapan komunikasi dan 

kerjasama. Dalam kehidupan bermasyarakat seseorang perlu menguasai 

kecakapan yang memungkinkan seseorang dapat diterima oleh lingkungannya 

sehingga dapat mengembangkan dirinya secara optimal. 

2.1.5 Usaha Pelaksanaan Program Pendidikan Life Skill 

Usaha-usaha dalam memberikan bekal hidup kepada peserta didik 

sebenarnya telah dilaksanakan namun masih memerlukan peningkatan dalam hal 

efektifitas dan efisiensinya sehingga diperlukan pemahaman dari pendidik 

(instruktur) tentang konsep kecakapan hidup itu sendiri. Pelaksanaan pendidikan 

kecakapan hidup dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip-prinsip pendidikan 

berbasis luas (Broad Based Education/BBE) yang merupakan salah satu pendekatan 

pembelajaran yang berbasis kompetensi. Menurut Sidi (2002: 11) “pendidikan 

berbasis luas adalah pendidikan yang memberi bekal learning how to learn (belajar 

bagaimana belajar) dan general life skill (kecakapan hidup generik), tidak hanya 

memberikan teori saja tetapi juga mempraktikannya untuk memecahkan problema 

kehidupan sehari-hari”. Penerapan pelaksanaan pendidikan berbasis luas perlu 

memperhatikan keterkaitan antar aspek-aspek kecakapan hidup pada setiap jenjang 

dan jenis pendidikan. 

Di dalam kegiatan pembelajaran yang merupakan suatu interaksi antara 

warga belajar, instruktur, dan mata diklat, peran instruktur sangat penting terutama 

dalam menentukan metode, strategi, dan pendekatan pembelajaran yang sesuai 

dengan materi yang akan disampaikan sehingga akan tercipta suasana belajar yang 

kondusif. Pengalaman dan pengetahuan instruktur tentang konsep pendidikan 
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kecakapan hidup akan sangat bermanfaat dalam membawa nilai-nilai kehidupan 

nyata dalam kegiatan pembelajaran sehingga dapat menentukan metode 

pembelajaran yang akan digunakan dan memanfaatkan fasilitas belajar yang tersedia 

dengan maksimal. 

 

2.2 Pembelajaran Orang Dewasa 

2.2 1   Dasar Teoritis Pendidikan Orang Dewasa 

Pendidikan orang dewasa telah dirumuskan dan diorganisasikan secara 

sistematis sejak tahun 1920. Pendidikan orang dewasa menurut Pannen (dalam 

Suprijanto, 2007: 11) dirumuskan sebagai suatu proses yang menumbuhkan 

keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan sepanjang hidup. Belajar 

bagi orang dewasa berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk 

bertanya dan mencari jawabannya. 

Pada hakikatnya, semua orang dewasa cenderung memperlihatkan keunikan 

gaya belajar di dalam ia melakukan kegiatan belajar (Basleman dan Mappa, 2011: 

16). Keunikan itu berlatar pengalaman belajar yang telah diperolehnya sejak lahir. 

Perilaku orang dewasa dalam belajar merupakan hasil pengalaman belajarnya pada 

masa lalu. Belajar pada dasarnya merupakan proses perubahan potensi penampilan 

sebagai hasil interaksi seseorang dengan lingkungannya, baik interaksi dengan 

sesama di dalam masyarakat, maupun dengan lingkungan alam dan budayanya. 

Menurut Suprijanto (2007: 11) mengungkapkan bahwa pendidikan orang 

dewasa (andragogy) berbeda dengan pendidikan anak-anak (paedagogy). Pendidikan 

anak-anak berlangsung dalam bentuk identifikasi dan peniruan, sedangkan 
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pendidikan orang dewasa berlangsung dalam bentuk pengarahan diri sendiri untuk 

memecahkan masalah. 

Andragogi merupakan salah satu alternatif konsep yang semakin menguat 

dalam kaitannya dengan pengembangan pendidikan luar sekolah. Hal ini akan 

semakin dapat dipahami terutama apabila pemahaman pendidikan luar sekolah 

dikembangkan dari kajian sasaran kelompok masyarakat, dan konsep pendidikan 

yang menekankan pada poses pendewasaan masyarakat dalam konteks luas. 

Andragogi adalah seni dan ilmu membantu orang dewasa belajar (Knowles 

dalam Basleman dan Mappa, 2011: 110). Di dalam makna yang lebih luas, andragogi 

bukan sekedar membantu orang dewasa belajar tetapi membantu manusia belajar,  

karena itu konsep andragogi dapat diterapkan bagi setiap kelompok usia dan strata. 

Lebih lanjut Knowles (dalam Basleman dan Mappa, 2011: 126), 

menegaskan bahwa pembelajaran orang dewasa akan berhasil dengan baik jika 

melibatkan baik fisik maupun mental emosionalnya. Karena itu, pelaksanaan 

pembelajaran yang bersifat andragogi sebaiknya mengikuti langkah-langkah; (1) 

menciptakan iklim belajar yang cocok untuk orang dewasa, (2) menciptakan struktur 

organisasi untuk perencanaan yang bersifat partisipatif, (3) mendiagnosa kebutuhan 

belajar, (4) merumuskan tujuan belajar (5) mengembangkan rancangan kegiatan 

belajar, (6) melaksanakan kegiatan belajar, (7) mendiagnosa kembali kebutuhan 

belajar (evaluasi) dan mereka diperlukan sebagai teman belajar bukan seperti 

kedudukan antara warga belajar dengan instruktur. 

2.2.2  Asumsi Belajar Orang Dewasa 

Menurut Knowles (dalam Basleman dan Mappa, 2011: 111) bahwa ada 
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perbedaan mendasar mengenai asumsi yang digunakan oleh andragogi dengan 

pedagogi. Andragogi pada dasarnya menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut: 

1. Konsep diri 

Konsep diri pada seorang anak adalah bahwa dirinya tergantung kepada 

orang lain. Seorang anak sesungguhnya merupakan kepribadian yang tergantung 

pada pihak lain, hampir seluruh kehidupannya diatur oleh orang yang sudah dewasa, 

baik di rumah, di tempat bermain, di sekolah maupun di temapat ibadah. Ketika anak 

beranjak menuju kearah dewasa, mereka menjadi berkurang ketergantungannya 

kepada orang lain, dan mulai tumbuh kesadarannya dan merasa dapat untuk 

mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Selama proses perubahan dari 

ketergantungan kepada orang lain ke arah mampu untuk berdiri sendiri, secara 

psikologiis orang tersebut dipandang sudah dewasa. Ia memandang dirinya sudah 

mampu untuk sepenuhnyaa mengatur dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang 

dewasa memerlukan perlakuan yang sifatnya menghargai, khususnya dalam 

pengambilan keputusan. Mereka akan menolak apabila diperlakukan seperti anak-

anak, seperti diberi ceramah apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh. 

Orang dewasa akan menolak suatu situasi belajar yang kondisinya bertentangan 

dengan konsep diri mereka sebagai pribadi yang mandiri. 

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

memperlakukan mereka dengan penuh penghargaan, aka mereka akan melakukan 

proses belajar tersebut dengan penuh pelibatan dirinya secara mendalam. Dalam 

situasi seperti ini, orang dewasa telah mempunyai kemauan sendiri (pengarahan diri) 

untuk belajar. 
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2. Pengalaman 

Setiap orang dewasa mempunyai pengalaman yang berbeda sebagai akibat 

latar belakang kehidupan masa mudanya. Makin lama ia hidup, makin menumpuk 

pengalaman yang ia punya dan makin berbeda pula pengalamannya dengan orang 

lain. Nampaknya pengalaman bagi orang dewasa dan anak-anak berbeda pula. Bagi 

anak-anak pengalaman itu adalah sesuatu yang terjadi pada dirinya. Ini berarti bahwa 

pengalaman bagi anak-anak merupakan suatu stimulus yang berasal dari luar dan 

mempengaruhi dirinya dan bukan merupakan bagian terpadu dengan dirinya. Tetapi 

bagi orang dewasa, pengalaman itu adalah dirinya sendiri. Ia merumuskan siapa 

dia,dan menciptakan identitas dirinya atas seperangkat pengalaman yang unik. 

Perbedaan pengalaman antara orang dewasa dengan anak-anak 

menimbulkan konsekuensi dalam belajar. Konsekuensi itu, pertama bahawa orang 

dewasa mempunyai kesempatan yang lebih untuk mengkontribusikan dalam proses 

belajar orang lain. Hal ini disebabkan karena ia merupakan sumber belajar yang 

kaya. Kedua, orang dewasa mempunyai dasar pengalalman yang lebih kaya yang 

berkaitan dengan pengalaman baru (belajar sesuatu yang baru mempunyai 

kcenderungan mengambil makna dari pengalaman yang lama). Ketiga, orang dewasa 

telah mempunyai pola piker dan kebiasaan yang pasti dan karenanya mereka 

cenderung kurang terbuka. 

3. Kesiapan untuk belajar 

Orang dewasa mempunyai masa kesiapan untuk belajar. Masa ini sebagai 

akibat dari peranan sosialnya. Robert J. Havighurst membagi masa dewasa itu atas 

tiga fase mengidentifikasi 10 peranan sosial dalam masa dewasa. Ketiga fase dewasa 
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itu adalah masa dewasa awal umur 18-30 tahun, masa dewasa pertengahan umur 30-

55 tahun dan masa dewasa akhir anatara 55 ahun lebih. Sedangkan kesepuluh 

peranan sosial pada masa dewasa adalah sebagai pekerja, kawan, orang tua, kepala 

rumah tangga, anak dari orang tua yang sudah berumur, warga Negara, anggota 

organisasi, kawan sekerja, anggota keagamaan dan pemakai waktu luang. 

Penampilan orang dewasa dalam melaksanakan peranan sosialnya berubah 

sejalan dengan perubahan dari ketiga fase masa deasa itu, sehingga hal ini 

mengakibatkan pula perubahan dalam kesiapan belajar. 

4. Orientasi ke arah kegiatan belajar 

Dalam belajar, antara orang dewasa dengan anak-anak berbeda dalam 

perspektif waktunya. Hal ini akan menghasilkan perbedaan pula dalam cara 

memandang terhadap belajar. Anak-anak cenderung emmpunyai perspektif untuk 

menunda aplikasi apa yang ia pelajari. Bagi anak-anak, pendidikan dipandang 

sebagai suatu proses penumpukan pengetahuan dan keterampilan, yang nantinya 

diharapkan akan dapat bermanfaat dalam kehidupannya kelak. 

Sebaliknya bagi orang dewasa, mereka cenderung untuk mempunyai 

perspektif untuk secepatnya mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Mereka 

terlibat dalam kegiatan belajar, sebagian besar karena adanya respon terhadap apa 

yang dirasakan dalam kehidupannya sekarang. Oleh karena itu pendidikan bagi orang 

yang sudah dewasa dipandang sebagai suatu proses untuk meningkatkan 

kemampuannya dalam memecahkan masalah hidup yang ia hadapi. 

2.2.3  Bentuk Pendidikan Orang Dewasa 
Penyelenggaraan kegiatan pendidikan orang dewasa dapat diklasifikasikan 

ke dalam dua tingkatan, yaitu: 
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1. Pendidikan dasar (adult basic education), yang mempelajari pengetahuan dan 

keterampilan dasar. Kegiatan pendidikan ini ditujukan bagi masyarakat yang buta 

huruf, dan memiliki keterampilan kerja yang sangat sederhana. Kedudukan 

pendidikan ini menjadi dasar  untuk mengikuti program belajar yang lebih tinggi. 

Pendidikan dasar ini mempunyai perkembangan di beberapa Negara, termasuk 

Negara Indonesia, yang pada awalnya pendidikan dasar ini hanya ditujukan untuk 

memberikan pelayanan bagi masyarakat yang buta huruf latin, sehingga 

pendekatan dan bentuk penyelenggaraannya ditekankan untuk membebaskan 

buta huruf latin. Kemudian setelah diperoleh data bahwa ternyata anggota 

masyarakat yang sudah selesai mengikuti program pendidikan dasar ini banyak 

yang mengalami buta huruf kembali, dan tidak mempunyai dampak terhadap 

kehidupan. Maka pendidikan dasar  ini ditingkatkan menjadi Program 

Pemberantasan Buta Huruf Fungsional. Program ini merubah dan 

mengembangkan dari kegiatan awal, dengan menetapkan bahwa memberikan 

pelayanan pendidikan yang memiliki dua misi dalam satu usaha. 

2. Pendidikan berkelanjutan (continuing education) yang mempelajari pengetahuan 

dan keterampilan lanjutan sesuai dengan perkembangan kebutuhan belajar pada 

diri orang dewasa. Pendidikan berkelanjutan ini ditujukan pada kegiatan 

pendidikan, untuk memperbaiki dan meningkatkan kemampuan pengetahuan dan 

keterampilan, sehingga dapat dijadikan fasilitas dalam peningkatan diri dan 

produktivitas kerja (Unesco, 2000: 4). Didasarkan atas jenis ini, maka lahirlah 

berbagai macam paket-paket keterampilan atau bahan-bahan yang dikembangkan 
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dan dapat dipelajari setiap orang dewasa sesuai dengan kepentingannya 

(Abdulhak, 2000: 44). 

Menurut Abdulhak (2000: 45) mengungkapkan bahwa keseluruhan 

penyelengaraan pendidikan berkelanjutan pada hakikatnya ditujukan untuk: (1) 

menolong orang dewasa dalam menghadapi kenyataan hidup; (2) melengkapi 

keterampilan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya; (3) menolong orang 

dewasa dalam mengubah keadaan kehidupan sosial; dan (4) menolong dalam 

melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam kehidupannya. 

2.2.4 Kondisi Belajar dan Prinsip Pembelajaran Orang Dewasa 

Ada beberapa kondisi belajar dan prinsip-prinsip mengajar yang perlu 

dianut dalam proses belajar mengajar yang bersifat andragogik. Kondisi belajar dan 

prinsip-prinsip mengajar ini dapat dikemukakan seperti di bawah ini: 

Tabel 2.1 Kondisi Belajar dan Prinsip-prinsip Mengajar 
(Sumber : Rifa’i, 2003: 35-36) 

 
Kondisi belajar Prinsip-prinsip mengajar 

Peserta merasa ada 
kebutuhan untuk belajar. 

1. Fasilitator mengemukakan kepada peserta 
kemungkinan-kemungkinan baru untuk 
pemenuhan dirinya. 

2. Fasilitator membantu setiap peserta untuk 
memperjelas aspirasi dirinya untuk peningkatan 
perilakunya. 

3. Fasilitator membantu peserta mendiagnosa 
perbedaan antara aspirasinya dengan tingkat 
penampilan sekarang. 

4. Fasilitator membantu peserta 
mengidentifikasikasi masalah-masalah 
kehidupan yang mereka alami karena adanya 
perbedaan tadi. 

Lingkungan belajar ditandai 
oleh keadaan fisik yang 
menyenangkan, saling 
menghormati dan 

5. Fasilitator memberikan kondisi fisik  yang 
menyenangkan seperti tempat duduk, ventilasi, 
lampu dan sejenisnya dan kondusif untuk 
terciptanya interaksi antara peserta satu sama 
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mempercayai, saling 
membantu, kebebasan 
mengemukakan pendapat 
nya, dan setuju adanya 
perbedaan. 

lain. 
6. Fasilitator memandang bahwa setiap peserta 

merupakan pribadi yang bermanfaat dan 
menghormati perasaan dan gagasan-gagasannya. 

7. Fasilitator membangun hubungan saling 
membantu antara peserta dengan 
mengembangkan kegiatan-kegiatan yang 
bersifat kooperatif dan mencegah adanya 
persaingan dan saling memberikan penilaian.  

Peserta memandang tujuan 
pengalaman belajar menjadi 
tujuan mereka sendiri  

8. Fasilitator melibatkan peserta dalam suatu 
proses merumuskan tujuan belajar dimana 
kebutuhan peserta, lembaga, pengajar dan 
mayarakat ikut dipertimbangkan pula. 

Peserta dapat menyetujui 
untuk saling tanggung 
jawab dalam perencanaan 
dan melaksanakan 
pengalaman belajar, dan 
karenanya mereka 
mempunyai rasa memiliki 
terhadap hal tersebut. 

9. Fasilitator ikut turun pula dalam merancang 
pengalaman belajar dan memilih bahan-bahan 
dan metode serta melibatkan peserta dalam 
setiap keputusan bersama-sama. 

Peserta berpatisipasi secara 
aktif dalam proses belajar. 

10. Fasilitator membantu peserta mengorganisir 
dirinya (kelompok untuk melakukan proyek, 
team belajar mengajar, studi bebas dan lain-lain) 
untuk turun tanggung jawab dalam proses 
pencarian bersama. 

Proses belajar dikaitkan dan 
menggunakan pengalaman 
belajar. 

11. Fasilitator  membantu peserta menggunakan 
pengalaman mereka sendiri sebagai sumber 
belajar melalui penggunaan teknik seperti 
diskusi, permainan peran, kasus dan sejenisnya. 

12. Fasilitator menyampaikan presentasinya 
berdasarkan sumber-sumber dari dirinya 
terhadap tingkat pengalaman peserta. 

13. Fasilitator membantu peserta untuk 
mengaplikasikan belajar baru terhadap 
pengalaman mereka, dan ini berarti membuat 
belajar lebih bermakna dan terpadu.  

Peserta mempunyai rasa 
kemajuan terhadap tujuan 
belajar mereka.  

14. Fasilitator melibatkan peserta dalam 
mengembangkan kriteria yang disetujui bersama 
serta metode dalam mengukur kemajuan 
terhadap tujuan belajar 

15. Fasilitator membantu peserta mengembangkan 
dan mengaplikasikan prosedur dalam 
mengevaluasikan diri sendiri berdasarkan 
kriteria itu 
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Selanjutnya dalam proses belajar mengajar yang bersifat andragogik dalam 

pelaksanaannya melibatkan langkah-langkah seperti berikut ini: 

1. Menciptakan iklim belajar yang cocok untuk orang dewasa. 

2. Menciptakan struktur organisasi untuk perencanaan yang bersifat partisipatif. 

3. Mendiagnosis kebutuhan belajar. 

4. Merumuskan tujuan belajar. 

5. Mengembangkan rancangan kegiatan belajar. 

6. Melaksanakan kegiatan belajar. 

7. Mendiagnosis kembali kebutuhan belajar (evaluasi). 

Prinsip pendidikan orang dewasa merupakan hal penting yang perlu 

diperhatikan alam melaksanakan pendidikan orang dewasa. Prinsip pendidikan orang 

dewasa menurut Suprijanto (2007: 35) terdiri dari hukum belajar, penetapan tujuan, 

pemilihan materi pelajaran, pengembangan sikap, idealisme, minat, dan pengajaran 

pengetahuan. Disamping itu, cara mengembangkan kemampuan menilai atau 

mempertimbangkan, kemampuan manipulatif atau psikomotor, kemampuan 

memecahkan masalah, cara mendiskusikan isu kontroversial, dan cara membentuk 

kebiasaan baru. 

Hukum belajar berisi ketentuan tentang cara orang belajar dan kondisi yang 

dapat meningkatkan hasil belajar. Hukum belajar ini berisikan 8 unsur pokok, yaitu 

(1) keinginan belajar; (2) pengertian terhadap tugas; (3) hukum latihan; (4) hukum 

akibat; (5) hukum asosiasi; (6) minat, keuletan, dan intensitas; (7) ketetapan hati; 

serta (8) pengetahuan akan keberhasilan dan kegagalan. 
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Penetapan tujuan mencirikan pada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan 

umum pendidikan orang dewasa pada dasarnya sangat bervariasi tergantung pada 

visi dan misi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan bagi orang dewasa. 

Menurut Spencer dalam Suprijanto (2007: 19) terdapat 7 prinsip utama dalam tujuan 

umum pendidikan, yaitu: (1) kesehatan: fisik, mental, dan keamanan/keselamatan; 

(2) anggota keluarga yang berguna; (3) pekerjaan: bimbingan, latihan, dan efisiensi 

ekonomi; (4) pendidikan kewarganegaraan : prinsip demokrasi yang benar, lokal, 

negara bagian, dan nasional; (5) pemanfaatan waktu luang: rekreasi jasmani, pikiran, 

dan spiritual, pengayaan, dan pengembangan kepribadian; (6) etika: nilai moral, jiwa 

pelayanan, dan tanggung jawab pribadi; dan (7) penguasaan pengetahuan dasar: 

sarana belajar seperti membaca, menulis, bahasa, dan metode berpikir secara ilmiah. 

Sedangkan pada sistem pendidikan nasional tampak bahwa tujuan pendidikan 

nasional pada dasarnya adalah meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian, 

dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia 

pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama 

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 

Dalam memilih materi pelajaran dalam pendidikan orang dewasa 

menggunakan kriteria materi harus menarik, dapat dimengerti, bermanfaat, dapat 

membantu mencapai tujuan pendidikan, dan sesuai dengan subjek yang telah 

ditetapkan. 

Hal penting dalam pengembangan sikap, idealisme dan minat adalah 

mengembangkan kemampuan untuk mengendalikan emosi menghadapi situasi hidup 
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sehari-hari. Pengembangan sikap diarahkan untuk mengembangkan sikap positif 

terhadap hal-hal yang baik. 

Kemampuan menilai yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi proses 

belajar mereka. Peserta didik akan dapat mencapai kemajuan yang lebih banyak jika 

mereka dapat menilai kualitas pekerjaan mereka sendiri. 

Dalam hal mengembangkan kemampuan manipulatif/psikomotor dapat 

menggunakan teknik Job Instruction Training (JIT) for Short yang terdiri dari (1) 

mempersiapkan peserta didik; (2) mengajarkan materi yang perlu diajarkan; (3) 

meminta peserta didik untuk mempraktikkan; dan (4) melaksanakan tindak lanjut. 

Kemampuan memecahkan masalah adalah kemampuan yang terpenting dari 

semua kemampuan yang ada. Tahapannya adalah pengenalan problema, pembuatan 

daftar kemungkinan pemecahan masalah, pengumpulan semua fakta yang 

mendukung pemecahan masalah, pengorganisasian/pertimbangan terhadap fakta-

fakta tersebut, penetapan kesimpulan tentatif, perbaikan semua kelemahan, dan 

pembuatan kesimpulan akhir. 

Membentuk kebiasan baru yang baik dan mengakhiri kebiasan lama yang 

buruk adalah hal yang penting bagi orang dewasa. Cara yang biasa dilakukan untuk 

membentuk kebiasaan baru antara lain: (1) menemukan konsep kebiasaan baru; (2) 

memulai dengan kemauan yang kuat; (3) jangan membiarkan pengecualian sampai 

kebiasaan baru benar-benar berakar; (4) melakukan latihan pada seriap kesempatan; 

(5) melakukan latihan sesempurna mungkin; (6) mengatur situasi sehingga 

menyenangkan; dan (7) pembentukan kebiasaan baru dari dorongan diri sendiri.   
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2.3 Kerangka Berpikir Penelitian 

Pendidikan kecakapan hidup (life skill) adalah pendidikan yang memberikan 
bekal hidup kepada warga belajar sehingga mereka dapat hidup di kehidupan nyata 
dan dapat memecahkan permasalahan yang timbul dengan kreatif dan baik tanpa ada 
rasa tertekan dengan sikap penuh kemandirian. Pendidikan kecakapan hidup (life 
skill) sebagai salah satu upaya peningkatan sumber daya manusia sebagai modal 
gagasan, ide, pendapat, juga pesan kepada orang lain.  

Pelaksanaan pendidikan kecakapan hidup (life skill) diintegrasikan dalam 

kegiatan pelatihan yang diselenggarakan di SKB atau melalui materi pembelajaran 

seperti yang telah tercantum dalam kurikulum pelatihan. Dalam hal ini, instruktur 

sebagai sumber utama pengetahuan bagi warga belajar sangatlah berperan aktif. Oleh 

karena itu sebelum terjun pada kegiatan pelatihan, instruktur harus memahami betul 

tentang prinsip pembelajaran orang dewasa pada program life skill. Pengetahuan dan 

pemahaman instruktur tentang prinsip pembelajaran orang dewasa pada program life 

skill sangatlah berarti demi tercapainya tujuan pelatihan kecakapan hidup (life skill) 

itu sendiri, yaitu mengembangkan potensi manusiawi warga belajar untuk 

menghadapi perannya di masa mendatang. Adapun pengetahuan yang dimaksud 

yaitu pengetahuan tentang prinsip pembelajaran orang dewasa pada program life 

skill. Dengan pengetahuan yang dimiliki instruktur tentang hal tersebut di atas, maka 

akan tercipta kegiatan pelatihan yang efektif dan efisien. 

Untuk menjadi seorang instruktur yang profesional tidak cukup hanya 

memiliki pengetahuan saja. Demi terciptanya kelancaran dalam pelatihan, instruktur 

juga dituntut untuk memliliki kemampuan dalam hal pelaksanaannya. Kemampuan 

tersebut meliputi kemampuan menyusun rencana pembelajaran dengan 

mengintegrasikan kecakapan hidup (life skill) di dalamnya, melaksanakan prinsip  

pembelajaran orang dewasa yang bermuatan kecakapan hidup (life skill), dan 
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mengevaluasi hasil pembelajaran. Dengan demikian pelaksanaan pembelajaran yang 

bermuatan kecakapan hidup (life skill) akan benar-benar berlangsung sempurna. 

Instruktur akan berfungsi sebagaimana layaknya seorang motivator bagi warga 

belajar yang mendorong warga belajar untuk berperan aktif dalam kegiatan 

pembelajaran. Begitupun warga belajar, akan merasa senang dengan kegiatan 

pembelajaran yang berlangsung. Tujuan pelatihan pun akan tercapai dengan 

sendirinya.  

Akhirnya, melalui pengetahuan yang dimiliki oleh instruktur tentang prinsip 

pembelajaran orang dewasa pada program life skill dan kemampuan instruktur dalam 

mengaplikasikannya pada pelaksanaan pembelajaran, diharapkan kegiatan 

pembelajaran orang dewasa yang berorientasi pada life skill akan menjadikan warga 

belajar lebih aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, lebih berani untuk 

mengeluarkan ide-idenya dari informasi yang ia miliki, sehingga pada akhirnya 

warga belajar mampu memecahkan permasalahan yang mereka hadapi dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Gambaran mengenai penerapan prinsip pembelajaran orang dewasa pada 

program life skill di SKB Kabupaten Pati dapat dilihat pada gambar berikut ini. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Metode Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kualitatif, yaitu pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik 

untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam 

suatu latar yang berkonteks khusus (Sugiyono, 2010: 1). 

Hal ini disesuaikan dengan karakteristik permasalahan yang hendak 

diungkap melalui penelitian ini, yaitu mengenai penerapan prinsip pembelajaran 

orang dewasa pada program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati 

dengan fokus penelitian pada profil Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati, 

khususnya program life skill dalam membelajarkan masyarakat, pemahaman 

instruktur mengenai konsep pembelajaran orang dewasa, penerapan prinsip-prinsip 

pembelajaran orang dewasa oleh instruktur, dilihat dari aspek pengorganisasian, 

langkah-langkah metode dan sistem penilaian pada program life skill. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 

kualitatif, dimaksudkan agar dapat mengungkapkan kenyataan yang ada di lapangan 

serta dapat dipahami secara mendalam, sehingga pada akhirnya diperoleh temuan 

penelitian (Nasution, 2004: 24). Data yang diperlukan adalah semua hal yang 

berkaitan dengan prinsip pembelajaran orang dewasa oleh instruktur dalam program 

life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati. 
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3.2 Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian mengenai “Penerapan Prinsip Pembalajaran Orang Dewasa pada 

Program Life Skill” mengambil lokasi penelitian di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) 

Kabupaten Pati. Alasan pengambilan lokasi ini adalah kesesuaian antara 

permasalahan dengan objek penelitian, dimana di Kabupaten Pati terdapat Sanggar 

Kegiatan Belajar sebagai tempat kegiatan belajar masyarakat untuk menambah 

keterampilan guna menunjang kelancaran dalam berusaha maupun dalam rangka 

mendapatkan peluang usaha sesuai dengan keterampilan yang dimilikinya. 

 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya merupakan masalah yang bersumber pada 

pengalaman peneliti yang meliputi aspek tempat (place), pelaku (actor) dan aktivitas 

(activity) yang berinmteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2010: 32). 

Adapun fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah profil Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan program life skill sebagai 

salah satu bentuk pembelajaran masyarakat; (2) Seberapa besar pemahaman 

instruktur tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati; dan (3) Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip 

pembelajaran orang dewasa pada program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati. 

Unsur-unsur profil SKB Kabupaten Pati, meliputi: (1) Sejarah SKB Pati. (2) 

Profil Personal SKB Pati. (3) Program SKB Pati. (4) Wilayah Kerja SKB Pati. (5) 

Sasaran program SKB Pati. (6) Sarana Prasarana. (7) Proses penyelenggaraan. 
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Unsur-unsur profil program Life Skill, meliputi: (1) Tujuan. (2) Jenis keterampilan. 

(3) Struktur personalia. (4) Keadaan instruktur. (5) Keadaan warga belajar. (6) 

Kurikulum. (7) Sarpras. (8) Sistem Evaluasi. (9) Hasil yang telah dicapai. (10) 

kendala.  

Unsur-unsur pemahaman instruktur tentang prinsip-prinsip pembelajaran 

orang dewasa, meliputi: (1) Pemahaman instruktur tentang asumsi warga belajar 

orang dewasa. (2) Pemahaman instruktur tentang kondisi belajar orang dewasa. (3) 

Pemahaman instruktur tentang metode belajar bagi orang dewasa. (4) Pemahaman 

instruktur tentang evaluasi belajar bagi orang dewasa. 

 Unsur-unsur penerapan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa pada 

program life skill, meliputi: (1) Perencanaan pembelajaran. (2) Pelaksanaan 

pembelajaran. (3) Evaluasi hasil pembelajaran. 

 

3.4  Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini terdiri dari informan utama dan informan 

pendukung. Informan utama yaitu pengelola Sanggar Kegiatan Belajar sebanyak 1 

orang, pengelola program life skill sebanyak 3 orang, instruktur program komputer 

sebanyak 2 orang dan warga belajar program life skill  program komputer sebanyak 3 

orang. Jadi jumlah informan utama dalan penelitian ini adalah 9 orang. Sedangkan 

informan pendukung yaitu  pengelola program PAUD 1 orang, pengelola program 

kesetaraan 1 orang, pengelola program dikmas 1 orang  dan instruktur program 

menjahit 1 orang. 

Penetapan subjek penelitian tersebut didasarkan atas pertimbangan bahwa 
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informan dapat memberikan data dan informasi berkenaan dengan fokus penelitian 

dan aspek-aspek yang akan diungkap melalui penelitian ini, terutama berkenaan 

dengan profil Sanggar Kegiatan Belajar, penyelenggaraan life skill, pemahaman 

instruktur tentang prinsip pembelajaran orang dewasa, dan penerapan prinsip-prinsip 

pembelajaran orang dewasa. 

Pemilihan dan penetapan subjek penelitian ini dilakukan secara proporsional 

sehingga memenuhi tujuan penelitian, terutama untuk pengelola Sanggar Kegiatan 

Belajar, instruktur life skill, serta warga belajar pada program life skill di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati.   

 

3.5 Sumber Data Penelitian  

3.5.1  Data primer 

Data primer merupakan data yang diambil secara langsung oleh peneliti 

terhadap sasaran. Pengambilan data dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara langsung dan observasi non partisipatif yang menyangkut tentang profil 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati khususnya program life skill dalam 

membelajarkan masyarakat, pemahaman instruktur mengenai prinsip pembelajaran 

orang dewasa, dan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa oleh 

instruktur, dilihat dari aspek pengorganisasian, langkah-langkah metode dan sistem 

penilaian pada program life skill. 

 

3.5.2 Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya 
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oleh peneliti, misalkan dari biro statistik, majalah, keterangan-keterangan dan 

publikasi lainnya  (Marzuki, 2002:55). 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh mengenai jumlah dan 

karakteristik responden, dan data-data lain yang dirasa berkaitan serta relevan dengan 

penelitian ini. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

  Dalam pengumpulan data, peneliti merupakan instrumen penelitian utama 

(Moleong, 2001: 121), interaksi antara peneliti dengan informan diharapkan dapat 

memperoleh informasi yang mampu mengungkapkan permasalahan di lapangan 

secara lengkap dan tuntas. 

3.6.1 Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal yaitu semacam 

percakapan yang bertujuan memperoleh informasi (Nasution, 2004: 113). 

Wawancara dilakukan secara mendalam dengan pengelola Sanggar 

Kegiatan Belajar, penyelenggara program life skill, instruktur program life skill, dan 

warga belajar program life skill. Pelaksanaan wawancara dilakukan di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati, di tempat belajar secara perorangan dan  dalam 

bentuk diskusi yang diikuti oleh semua subjek penelitian. 

Substansi/isi wawancara tentang pemahaman instruktur tentang profil SKB, 

profil program life skill, pemahaman instruktur tentang prinsip-prinsip pembelajaran 

orang dewasa, dan penerapan prinsip-prinsip pembalajaran orang dewasa pada 

program life skill di SKB Pati ditinjau dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 
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hasil pembelajaran. 

3.6.2 Observasi 

Observasi adalah suatu bentuk pengamatan untuk memperoleh 

informasi/gambaran yang lebih jelas tentang sesuatu hal dengan jalan mencatat, 

kemudian mengolahnya untuk mendapatkan kejelasan masalah yang diteliti 

(Nasution, 2004: 106). 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung proses belajar 

dan berusaha pada program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati.  

Metode observasi ini digunakan peneliti untuk memperoleh data-data 

penelitian yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran orang 

dewasa pada program life skill di SKB Pati yang meliputi perencanaan, pelaksanaan 

dan evaluasi hasil pembelajaran. 

3.6.3  Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu untuk melengkapi data dari hasil obervasi dan 

wawancara (Arikunto, 1996: 146). Dokumentasi dipergunakan dalam mengungkap 

dokumen Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati dan penyelenggaraan program 

life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati. Dokumentasi dilakukan 

dengan cara mengkaji secara langsung dari dokumen yang ada dan memfotocopy 

dokumen-dokumen tersebut untuk selanjutnya disalin dengan format studi 

dokumentasi. 

Dalam penelitian ini dokumen yang diperoleh dari SKB Pati berupa profil 

SKB meliputi sejarah SKB Pati, profil personal SKB Pati, program SKB Pati, 

wilayah kerja SKB Pati, sasaran program SKB Pati, sarana prasarana, dan proses 
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penyelenggaraan, profil life skill meliputi tujuan, jenis keterampilan, struktur 

personalia, keadaan instruktur, keadaan warga belajar, kurikulum, sistem evaluasi, 

hasil yang telah dicapai.  

 

3.7 Keabsahan Data 

Untuk mempertahankan kebenaran informasi yang diperoleh selama 

penelitian berlangsung, terdapat beberapa kegiatan yang peneliti lakukan, kegiatan 

tersebut meliputi: (Sugiyono, 2008: 125) 

3.7.1 Member Check 

Hasil laporan yang dituangkan dalam bentuk laporan lapangan diperlihatkan 

kepada sumber informasi atau responden untuk dibaca dan diperiksa kebenarannya, 

apakah sesuai dengan yang dikatakannya ketika peneliti mengadakan wawancara. 

3.7.2 Triangulasi 

Untuk mencapai keabsahan data dalam penelitian ini digunakan teknik 

triangulasi dengan cara memanfaatkan sumber. Triangulasi dilakukan dengan cara 

cross check data, maksudnya adalah data yang diberikan oleh seorang responden 

diperiksa lagi kebenarannya kepada responden lainnya sampai diperoleh informasi 

tentang data yang diberikan oleh responden sebelumnya, agar dapat 

memverifikasi/mengkonfirmasi informasi. 

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah 

ada (Sugiyono, 2010: 83). Danzim (dalam Moleong, 2001: 178) membedakan 

triangulasi menjadi empat tipe dasar triangulasi, yaitu (1) triangulasi sumber  adalah 
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penggunaan beragam sumber data dalam suatu kajian, sebagai contoh, 

mewawancarai orang pada posisi status yang berbeda atau dengan titik pandang yang 

berbeda; (2) triangulasi investigator adalah penggunaan beberapa peneliti atau 

ilmuwan sosial yang berbeda; (3) triangulasi teori adalah penggunaan sudut pandang 

ganda dalam menafsirkan seperangkat tunggal data; dan (4) triangulasi metodologis 

adalah penggunaan metode ganda untuk mengkaji masalah atau program tunggal, 

seperti wawancara, pengamatan, daftar wawancara terstruktur, dan dokumen. 

Dalam penelitian ini akan menggunakan pemeriksaan dengan 

memanfaatkan sumber, yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan: (1) membandingkan data hasil pengamatan 

dengan hasil wawancara; (2) membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. Dengan menggunakan teknik triangulasi, peneliti 

membandingkan hasil wawancara yang telah diperoleh dari pengelola, instruktur dan 

warga belajar atau membandingkan data hasil wawancara dengan hasil pengamatan.  

3.7.3 Audit Trail 

Untuk membuktikan kebenaran data yang dilaporkan dalam penelitian ini, 

maka setiap informasi yang diperoleh dicantumkan dalam suatu bentuk laporan 

lapangan dengan keterangan dari mana informasi diperoleh dan bilamana dilakukan 

wawancara dan pengamatan. 

3.7.4 Kerahasiaan 

Guna menjamin kerahasiaan, maka semua informasi yang diberikan oleh 

responden, diupayakan hanya diketahui oleh peneliti. Data/informasi yang diberikan 
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responden yang satu tidak diperlihatkan kepada responden lainnya.  

Kerahasiaan dalam penelitian ini bersifat pribadi, artinya hal-hal yang 

menyangkut masalah pribadi responden yang terungkap dalam penelitian ini hanya 

dikertahui oleh peneliti. Sedangkan kerahasiaan sosial untuk responden tidak 

dipersoalkan. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

Data yang dikumpulkan dalam setiap pertemuan langsung dianalisa. Miles 

dan Huberman (dalam Sugiyono, 2010: 91) berpandangan bahwa analisa terdiri dari 

tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersama yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan/verifikasi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1   

Analisis Data Model Interaktif  
      ( Miles dan Huberman, 1992: 16) 
 
 
 
 
 

 

Pengumpulan Data 

Penyajian Data 
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3.8.1 Reduksi Data 

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporanyang 

lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi,dirangkum, dan 

kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting 

kemudian dicari tema atau polanya ( melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan 

pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang 

tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta 

untuk menarik kesimpulan sementara. 

3.8.2 Penyajian Data 

Penyajian data (display data) dimaksudkan agar lebih mempermudah bagi 

peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian 

tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu 

bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut 

kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan 

disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan 

permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh 

pada waktu data direduksi. 

3.8.3 Penarikan Kesimpulan/Verifikasi 
Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus 

sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan 

selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari 

makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, 

dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Deskripsi hasil penelitian disajikan mengacu pada fokus penelitian dan kisi-

kisi tujuan penelitian. Secara berturut-turut disajikan : (a) profil Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati dalam penyelenggaraan program life skill; (b) pemahaman 

instruktur tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati; dan (c) penerapan prinsip-prinsip pembelajaran orang 

dewasa pada program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati. 

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut: 

4.1.1 Profil SKB Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan Program Life Skill 

sebagai Salah Satu Bentuk Pembelajaran Masyarakat 

4.1.1.1 Profil SKB Pati 

Deskripsi profil SKB Pati dapat dikelompokkan menjadi: (a) jenis program 

yang ada di SKB Pati; (b) latar belakang instruktur; (c) sarana pembelajaran; dan (d) 

struktur organisasi SKB Pati. Untuk lebih mendapatkan gambaran profil SKB Pati 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Jenis Program yang ada di SKB Pati 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala SKB Pati yaitu JN, 

menuturkan bahwa: 

“Secara umum mbak  program-program yang ada di SKB Pati 

itu ya meliputi program PAUD, program kesetaraan, program 
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kursus dan pelatihan serta program dikmas”. 

 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa program-program yang 

ada di SKB Pati meliputi program PAUD, program kesetaraan, program kursus 

dan pelatihan serta program dikmas. Program-program tersebut tercermin pada 

visi dari SKB Pati yaitu peningkatan mutu pendidikan PAUD, Non Formal, 

dan Informal melalui pelayanan maksimal dan pengembangan model. 

Sedangkan untuk menguatkan visi tersebut di atas dirumuskan beberapa 

indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilan yaitu: (1) meningkatnya 

prestasi bidang akademik pada pendidikan kesetaraan; (2) memiliki peserta 

didik yang terampil dan memiliki kecakapan hidup untuk dapat hidup mandiri; 

(3) terselenggaranya PAUD yang efektif: (4) tuntas dalam penanganan 

pemberantasan buta huruf dan angka bagi warga masyarakat yang belum dapat 

membaca, menulis dan berhitung melalui program keaksaraan fungsional (KF); 

(5) terbinanya pusat kegiatan belajar masyarakat secara efektif; dan (6) 

Tersedianya sarana prasarana pendidikan dan latihan yang memadai. 

Sedangkan yang menjadi misi SKB Pati adalah: (1) melayani warga belajar 

supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan sepanjang hayatnya 

guna meningkatkan martabat dan mutu hidupnya; (2) membina warga belajar 

agar memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan 

untuk mengembangkan diri bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke 

tingkat atau jenjang yang lebih tinggi; dan (3) memenuhi kebutuhan belajar 

masyarakat yang tidak dapat dipernuhi oleh jalur pendidikan sekolah. 
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Prioritas sasaran program SKB Pati adalah drop out SD/MI kelas IV keatas 

dibawah 15 tahun dan 15 tahun keatas, drop out SD/MI/SMP/MTs dibawah 15 

tahun dan 15 tahun ke atas, tidak melanjutkan ke 

SMP/MTs./KPB/SMA/MA/SMK. Jumlah sasaran program yang sedang 

mengikuti program di SKB meliputi: (1) Keaksaraan fungsional : 20 warga 

belajar; (2) Paket A : 20 warga belajar; (3) Paket B: 32 warga belajar; (4) Paket 

C: 286 warga belajar; (5) Kursus komputer: 62 warga belajar; (6) PAUD: 21 

warga belajar; dan TPA: 14 warga belajar. Karakteristik sasaran program SKB 

Pati adalah Program PAUD anak berusia 0-6 tahun, buta aksara usia 10-44 tahun 

ke atas; Drop out SD/MI kelas IV ke atas usia di bawah 15 tahun dan 15 tahun ke 

atas; dan Drop out SD/MI/SMP/MTs  di bawah 15 tahun dan 15 tahun ke atas 

(Sumber: dokumentasi, 2012). 

Dalam menjalankan program-programnya, cakupan wilayah kerja SKB 

Pati meliputi 21 Kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh, 1.474 RW dan 

7.524 RT. Sasaran program SKB Kabupaten Pati adalah seluruh warga 

masyarakat khususnya masyarakat marginal yang berkeinginan memperoleh 

pendidikan melalui Kejar Paket dan pendidikan keterampilan melalui jalur 

pendidikan non formal yaitu dengan mengikutsertakan mereka ke dalam program 

pendidikan kecakapan hidup (life skill).  

 

JN Kepala SKB Pati menuturkan bahwa:  

“Iya ada beberapa jenis pendidikan Life Skill  mbak yang ada di 

SKB Pati diantaranipun kursus dan pelatihan menjahit lalu kursus 
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dan pelatihan komputer sesuai minat dan kebutuhan warga belajar”.  

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kedua jenis 

pendidikan life skill yang berupa pelatihan menjahit serta kursus dan pelatihan 

komputer tersebut dapat mereka pilih sesuai dengan kebutuhan hidup sehari-hari 

mereka. Ditinjau dari kontek masyarakat marjinal, maka semua katagori 

kecakapan hidup tersebut baru dapat berdampak pada mereka jika kategori 

kecakapan hidup tersebut dapat mengangkat harkat kehidupan mereka yaitu 

bagaimana caranya agar mendapatkan penghasilan yang layak bagi 

kelangsungan hidup mereka. Sebagai gambaran UMR Kabupaten Pati sebesar 

Rp 1.040.000,00. Penghasilan yang layak tersebut, tentunya mereka dapat 

mengatasi segala problema yang mereka hadapi, termasuk ketidakmampuan 

menyekolahkan putra putrinya. Berdasarkan katagori pendidikan life skill 

tersebut, maka yang mungkin mereka pilih adalah kecakapan 

kejuruan/keterampilan dengan dijiwai kecakapan berwirausaha, yaitu dengan 

memilih minat/bakat ketrampilan apa yang dapat dikuasai untuk mendapatkan 

penghasilan (income) dan berusaha untuk mandiri dengan cara berwirausaha. Ini 

adalah pilihan yang rasional yang saat ini mereka butuhkan. Di sinilah peran 

SKB Pati untuk mengajak mereka (masyarakat marjinal) belajar kecakapan 

kejuruan/keterampilan serta kecakapan berwirausaha. Pendekatan yang 

diterapkan SKB Pati menerapkan sistem “Human Approach” yaitu sistem 

pendekatan kemanusiaan dengan memberikan pengertian dan memotivasi 

mereka akan pentingnya belajar untuk menambah ilmu dan wawasan demi 
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kelangsungan hidup mereka. Tentu hal ini tidak mudah dan membutuhkan waktu 

serta ketekunan tersendiri, sehingga diharapkan dengan kesadaran mereka 

sendiri untuk bangkit dari keterpurukan dan bersedia belajar untuk menambah 

ilmu keterampilan dan berwirausaha demi menatap masa depan yang lebih 

cerah. Apabila kesadaran dan motivasi untuk bangkit agar tetap survive, maka 

lambat laun permasalahan yang ada pada masyarakat marjinal dapat dikurangi.   

JN Kepala SKB Pati menuturkan bahwa: 

“ Perencanaan program SKB mbak diawali mulai identifikasi 

kebutuhan masyarakat setelah itu kita tau, disambung  semua bidang 

itu ya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, jumlahe berapa yang 

kira-kira perlu pelayanan terus dilihat lan diambil dibuat skala 

prioritas disesuaikan sama dana yang ada lantas lanjut kurikulum 

yang sesuai program SKB mbak setelah sesuai baru dilaksanakan 

sesuai perencanaan yaitu: mengorganisasi warga belajar, pengelolaan 

kelas,metode pembelajaran terakhir sarpras”. 

. 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam 

hubungannya dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program di SKB adalah menetapkan tujuan program di SKB, mengidentifikasi 

kebutuhan warga belajar di SKB, menyusun kurikulum sesuai dengan program di 

SKB. Selanjutnya dalam pelaksanaannya merupakan implementasi dari 

perencanaan yang meliputi: pengorganisasian warga belajar, pengelolaan kelas, 

metode pembelajaran pada tiap program di SKB, sarana dan prasarana program 
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di SKB. 

Mekanisme evaluasi program di SKB Pati melihat program yang diikuti 

oleh warga belajar, misalnya pada kesetaraan evaluasinya menguunakan ujian 

nasional, sedangkan kursus melihat berapa lama dia mengambil paket kursus 

misal 6 bulan atau 3 bulan nanti akan dapat sertifikat. Pada PAUD tidak ada 

evaluasi baku dimana anak dapat mengikuti perkembangan motorik anak dan 

mendapatkan sertifikat akan tetapi tidak bisa untuk mendaftar SD. 

Agar pengembangan program-program yang ada di SKB Pati dapat 

dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, maka diperlukan adanya 

keterlibatan berbagai institusi, seperti Distanak yang merupakan lintas sektoral 

pertanian sebagai tempat magang para warga belajar agar mereka lebih terampil 

dalam pemeliharaan ternak dan pengelolaan pertanian, lembaga pemasyarakatan 

bekerja sama dengan SKB melalui perkembangan akademik narapidana, 

Perusahaan Kacang Garuda, dan Perusahaan Dua Kelinci untuk peningkatan 

kualitas akademik pekerja, Pabrik Gula Pakis, Perusahaan garment di Bandung 

yang siap menerima lulusan kursus jahit dari SKB Pati, dan Simpang 5 TV pada 

bidang publikasi tentang program unggulan SKB melalui media elektronik. 

b. Latar Belakang Instruktur 

Guna menunjang kelancaran program-program yang ada di SKB Pati 

dukungan instruktur sangat diperlukan agar program-program yang ada di SKB 

Pati dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Jumlah instruktur yang ada di 

SKB Pati adalah 32 orang dengan perincian sarjana S1 Kependidikan 16 orang, S1 

Non Kependidikan 11 orang, S2 Kependidikan 2 orang dan diploma non 
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kependidikan 3 orang. Syarat perekrutan instruktur yang ada di SKB Pati adalah 

sarjana yang mengikuti tes seleksi akademis, dan seleksi kepribadian. Instruktur 

hasil seleksi tersebut menangani program-program yang ada di SKB Pati yaitu 

program PAUD, program kesetaraan, program kursus dan pelatihan serta 

program dikmas. 

JN Kepala SKB Pati menuturkan bahwa: 

“ya biar kemampuan dan pengetahuan instruktur berkembang mbak 

caranya ya itu para instruktur diikutsertakan, diikutkan seminar 

pelatihan, diikutkan studi banding, workshop, kegiatan pelatihan-

pelatihaan yang tujuannya instruktur biar makin terampil”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui untuk 

mengembangkan kemampuan instruktur SKB Pati, maka instruktur 

diikutsertakan dalam berbagai kegiatan baik kegiatan pelatihan, mengikuti studi 

banding, diskusi dan pameran, dengan berbagai kegiatan tersebut diharapkan 

akan terwujud instruktur yang memiliki kompetensi yang dapat diandalkan.   

c. Sarana Pembelajaran 

JN Kepala SKB Pati menuturkan bahwa: 

“sarprasnya SKB ya pada kenyataannya sudah memadai mbak dan 

bisa digunakan warga belajar buat beraktifitas tapi kenyataanya ya itu 

mbak belum optimal jumlahe ya salah satunya faktor bantuan dari 

pemerintah pusat yang belum diturunkan”. 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa prasarana dan 

Sarana yang dimiliki SKB Pati pada umumnya  sudah memadai, walaupun belum 

optimal keberadannya. Adapun prasarana dan Sarana yang ada adalah: (1) Kursus 

jahit : ruang kursus jait, mesin jahit 18 unit, meja 20 buah, kursi 20 buah, LCD 1 

unit; (2) Kursus komputer : ruang komputer, ruang teori, komputer 18 unit, meja 

20 buah, kursi 40 buah, LCD 1 unit; (3) Kejar paket A,B,C : memiliki ruang 

kelas masing-masing, buku, meja dan kursi yang memadai; (4) PAUD : memiliki 

ruang kelas yang dilengkapi dengan APE, buku bacaan anak; dan (5) TBM : 

memiliki 1 unit mobil untuk taman bacaan masyarakat keliling. Pengadaan sarana 

prasarana seperti tersebut di atas berasal dari bantuan pemerintah pusat dan 

pemerintah daerah Pati. 

d. Struktur Orgnaisasi 

Melalui dokumen yang ada mengenai struktur orgnaisasi SKB Pati, yang 

selanjutnya diperkuat dari hasil konfirmasi dari para pengelola diperoleh 

gambaran bahwa struktur yang dikembangkan mengacu kepada rambu-rambu 

atau ketetapan ideal penyelenggaraan SKB. Secara skematik struktur organisasi 

SKB Pati adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.1  Struktur Organisasi SKB Pati 
Sumber: SKB Pati, 2013 

 

Berdasarkan struktur organisasi SKB Pati nampak bahwa bidang program 

yang dikembangkan di SKB Pati meliputi:  

 

Kepala SKB 
Drs. Johar Nurchomsatun

Kasubbag TU 
Anna Prihatiningtyas, 

S.Sos, S.Pd 

Staf 
Keu & Kepeg : Sri Dewi, S.Pd 
Persuratan : Sri Nurhayati 
Rumah Tangga : Isa Yuni M, S.Psi 
Inventaris : Karnoto, S.Pd 
Pramu Kantor : Jiko Mulyono

Pengelola Program Kesetaraan: 
Anshori 
Nuring Tyas, B 
Sutami Tri Rini S.Pd. 
Eko Sudiharjo, S.Pd 
Adi Suryo Wiwoho, S.Sos 
Sri Lestari, SE

Pengelola Program PAUD: 
Sunarti, M.Pd 
Sri Hartami, SE 
Drs. Sutik 
Tri Arti Prawiti, SPd 
Nur Hidayati, S.Ag 
 Nur Kusumanti, S.Pd

Pengelola Program Kursus & Pelatihan: 
Sunarto, S.Pd 
Ali Khumaedi,SH 
Tri Murniningsih, M.Pd 
Hani Indriyani, S.Pd 
Widodo, S.Pd 
Sri Nurwati, S.Pi 
Sudarmanto, S.Pi 

Pengelola Program Dikmas: 
Ninik Sumartini, S.Pd 
Sri Kartini, SE, S.Pd 
M.A. Jamil S.Ag 
Syahid AM, S.Pd 
Sekarlati YS, S.Pd 
Sri Handayani, S.Pd 
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1. Program PAUD 

Berdasarkan wawancara dengan SH pengelola program PAUD 

menyatakan bahwa: 

“kalau PAUD itu sudah berdiri sendiri sejak lama mbak sebelum 

dapat bantuan dari pemerintah pusat ya jadine (jadinya) PAUD-

nya seadane (seadanya)  wae (aja) mbak, tapi tahun berikute 

(berikutnya) mulai dapat bantuan dari pemerintah berupa dana, 

kelengkapan pembelajaran semacam spidol, penghapus, papan 

tulis, meja, kursi. Ya sejak itu PAUD-nya berkembang sampe 

sekarang”. 

 

 Dari hasil wawancara dengan pengelola program PAUD diperoleh 

keterangan bahwa program PAUD sudah berjalan sejak lama sebelum 

mendapatkan bantuan dana sehingga pembelajarannyapun hanya seadanya 

saja. Tahun berikutnya mendapatkan bantuan dana maka perlengkapan alat 

pembelajaranpun menjadi semakin bertambah meliputi alat peraga, 

kelengkapan pembelajaran seperti spidol, penghapus, papan tulis, meja, dan 

kursi.  

Perkembangan selanjutnya, program PAUD ini telah memiliki 6 (enam) 

Lembaga PAUD Binaan di 2 (dua) Kecamatan yang ada di Kabupaten Pati, 

yaitu di Kecamatan Pati sebanyak 4 PAUD binaan dan Kecamatan Margorejo 

sebanyak 2 PAUD binaan. Meskipun berada di bawah binaan Pokja PAUD 

SKB Pati, masing-masing PAUD ini memiliki manajerial dan pengelolaan 
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masing-masing. Lembaga PAUD tersebut terdiri dari PAUD Pelangi I, PAUD 

Pelangi II, PAUD Pelangi III, PAUD Pelangi IV, PAUD Pelangi V, dan 

PAUD Pelangi VI. Pola sebaran PAUD tidak merata pada setiap 

kelurahan/desa, melainkan dipilih kelurahan/desa mana yang berpotensi dan 

membutuhkan program PAUD. 

Guna menunjang kelancaran proses pembelajaran program PAUD telah 

memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai yaitu ruang belajar, area 

belajar dan bermain luar, ruang administrasi, kamar mandi. Adapun sarana 

guna mendukung proses pembelajaran telah tersedia buku- buku cerita, poster 

gambar, APE Indoor dan Outdoor. 

2. Program Kesetaraan 

Berdasarkan wawancara dengan A pengelola program kesetaraan 

menyatakan bahwa : 

“ program kesetaraan yang berjalan di SKB Pati mbak terdiri dari 

kejar paket A setara SD, B setara SMP, C setara SMA. Jumlah 

warga belajare beda-beda mbak, kalau kejar paket A jumlahnya 20 

orang, kejar paket B 23 orang, yang paling banyak ya kejar paket 

C 286 orang”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pengelola program kesetaraan, 

diperoleh keterangan bahwa program kesetaraan meliputi program paket A, 

paket B dan paket C. Saat ini jumlah warga belajar untuk paket A sebanyak 

20 orang, paket B sebanyak 23 orang dan paket C sebanyak 286 orang.   
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3. Program Kursus dan Pelatihan 

Berdasarkan hasil wawancara dengan S pengelola program kursus dan 

pelatihan  menyatakan bahwa: 

“ program kursus dan pelatihan yang berjalan di SKB Pati mbak 

berupa program kursus dan pelatihan diantaranya buka program 

kursus dan komputer mbak. Bedanya kalo program jahit 

peminatnya lebih banyak 107 orang, kalo komputernya 62 orang”. 

 

Dari hasil wawancara di atas diperoleh keterangan bahwa program 

kursus dan pelatihan membuka dua kelas program yaitu program menjahit 

dan program komputer. 

Program menjahit memiliki warga belajar sejumlah 107 orang. 

Kursus/pelatihan menjahit bertujuan agar warga belajar memiliki 

kemampuan: (1) menjadi seorang pembuat pakaian yang profesional; (2) 

menjadi seorang pengusaha yang handal; (3) mengikuti, mengembangkan dan 

menguasai bidang keahlian menjahit melalui pelatihan yang diadakan di 

SKB; dan (4) Menguasai 4 level yang diujikan dalam standar kompetensi 

lulusan, yaitu asisten pembuat pakaian, pembuat pakaian, penyelia proses 

pembuat pakaian, dan pengelola usaha Pakaian. 

Program komputer memiliki warga belajar sejumlah 62 orang. 

Kursus/pelatihan komputer bertujuan mempersiapkan, mengembangkan dan 

mendayagunakan insfrastruktur informasi dan komunikasi bagi warga belajar 
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agar terampil sebagai operator aplikasi komputer dalam rangka memenuhi 

kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. 

 

4. Program Dikmas 

Berdasarkan hasil wawancara dengan NS pengelola program dikmas 

menyatakan bahwa: 

“ kalo dikmas SKB Pati mbak yang lalu-lalu berjalan ya 

keaksaraan terpadu. Biasanya mbak yang mengikuti program 

keaksaraan terpadu orang buta aksara terus nyuwun sewu gak 

mudeng itung-itungan babar blas. Kan tujuan keaksaraan terpadu 

ini membantu lan melayani, membelajarkan masyarakat yang 

belum bisa calistung biar lancar calistung setelah mengikuti 

keaksaraan terpadu”. 

 

Artinya , “kalo dikmas SKB Pati mbak yang lalu-lalu berjalan ya 

keaksaraan terpadu. Biasanya mbak yang mengikuti program 

keaksaraan terpadu orang buta aksara lalu maaf tidak paham 

berhitung sama sekali. Kan tujuan keaksaraan terpadu ini 

membantu lan melayani, membelajarkan masyarakat yang belum 

bisa calistung biar lancar calistung setelah mengikuti keaksaraan 

terpadu 

 Berdasarkan wawancara di atas diperoleh keterangan bahwa program 

dikmas SKB Pati yang telah dijalankan adalah keaksaraan terpadu. Program 
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ini secara umum bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dalam 

menguasai dan menggunakan keterampilan membaca, menulis, berhitung, 

mengamati, dan menganalisis kehidupan sehari-hari dan memanfaatkan 

potensi yang ada di lingkungannya, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi 

dalam pembangunan. Secara khusus bertujuan agar warga belajar dapat 

menggunakan keterampilan membaca, menulis, dan berhitung untuk 

memecahkan masalah kehidupan sehari-hari dan dapat mencari jalan dalam 

mencari sumber-sumber pendapatan serta dapat senantiasa belajar dan 

mempelajari kehidupan.  

Penyelenggaraan program keaksaraan ini, diharapkan semua warga 

belajar memperoleh pengetahuan dan menguasai keterampilan membaca, 

menulis, berhitung (calistung) dan keterampilan fungsional lain yang 

bermanfaat bagi warga belajar. 

4.1.1.2 Profil Program Life Skill  

Berdasarkan kajian dokumentasi dan hasil wawancara, berhasil diungkapkan 

bahwa program life skill di SKB Pati telah berjalan pada awal berdirinya SKB Pati 

yaitu tahun 1995. Hal ini sesuai berdasarkan hasil wawancara dengan S pengelola 

program kursus dan pelatihan bahwa: 

“ setau saya ya mbak SKB Pati itu berdiri tahun 1995 dulu ketuanya 

bernama bapak Subawi yang sekalian menjabat kepala dinas pendidikan 

Kabupaten Pati waktu itu. Beliau sebagai pencetus dan penggagas 

berdirinya SKB Kabupaten Pati. Tapi pada waktu itu mbak kegiatan di 

SKB belum tau apa itu program life skill, setelah bebrapa tahun jalan 
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lalu kegiatan itu dinamai program life skill oleh Kepala SKB Pati. 

Terwujudnya program life skill tercetus atas prakarsa  beliau yaitu bapak 

Subawi merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, supaya 

masyarakat terbebas dari kemiskinan”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa yang melandasi 

berdirinya program life skill di SKB Pati dilatarbelakangi adanya kepedulian dan 

motivasi dari Kepala SKB Pati, namun pada waktu itu belum ada yang mengetahui 

kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk program life skill hingga sampai beberapa 

tahun sejak awal berdirinya SKB maka kegiatan tersebut diberi nama Program Life 

Skill oleh Kepala SKB Pati. Terwujudnya program life skill tercetus atas prakarsa 

Bapak Subawi merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat yang 

bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang pada 

saat ini belum memiliki kemampuan untuk melepaskan diri dari kemiskinan dan 

keterbelakangan, di lain pihak sebagian pemuda/remaja sebagai sebagai anggota 

masyarakat yang pada kondisi saat ini tidak sedang bersekolah maupun tidak sedang 

bekerja potensinya dipandang perlu untuk dikembangkan agar menjadi Sumber Daya 

Manusia yang memiliki daya saing yang tinggi. Demikian pula melalui proses 

pembelajaran yang bersifat andragogis merupakan suatu ilmu dan seni untuk 

membantu orang dewasa dalam belajar. Dengan mengikuti program life skill ini 

harapan yang hendak dicapai adalah (1) memiliki keterampilan, pengetahuan dan 

sikap sebagai bekal untuk mampu bekerja atau berusaha mandiri; (2) memiliki 

penghasilan yang dapat menghidupi diri dan keluarganya; (3) menularkan atau 
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memberikan kemampuan yang dirasakan bermanfaat kepada orang lain; dan (4) 

meningkatkan kualitas kehidupan diri, keluarga dan lingkungannya. 

Hasil wawancara dengan W Instruktur program kursus dan pelatihan life skill 

menjelaskan bahwa:  

“program kursus dan pelatihan life skill yang dikembangkan di SKB 

Kabupaten Pati saat ini adalah keterampilan komputer dan keterampilan 

menjahit.” 

 

Strutktur personalia life skill yang ada di SKB Pati dapat dijelaskan seperti 

gambar berikut ini.    
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Gambar 4.2  Struktur Organisasi Program Life SkillI SKB Pati 

Sumber: SKB Pati, 2013 

Jumlah personil program Life Skill di SKB Pati sebanyak 7 orang dengan 

kualifikasi S1 Kependidikan sebanyak 3 orang, S1 Non Kependidikan sebanyak 3 

orang dan S2 Kependidikan sebanyak 1 orang. 

Kehandalan instruktur dalam menangani program life skill yang ada di SKB 

Pati tentunya sangat diperlukan. Tuntutan akan profesionalisme instruktur dalam 

memberikan materi/bahan ajar yang diberikan kepada warga belajar sangat mutlak 

harus dipenuhi oleh instruktur.Dengan kemampuan yang dimiliki oleh instruktur 

yang ada di SKB Pati tentunya akan berdampak pada output yang dihasilkan yaitu 

kemampuan warga belajar dalam memasuki dunia kerja diakui oleh pihak ketiga 

(dunia usaha) karena keterampilan yang ditunjukkan dari para alumni lulusan SKB 

Pati. 

Landasan penetapan program life skill di SKB Pati didasarkan pada 

Ketua Pelaksana Program Life Skill 
Sunarto, S.Pd 

Pengelola Program Menjahit: 
Tri Murniningsih, M.Pd 
Ali Khumaedi,SH 
Sudarmanto, S.Pi 

Pengelola Program Komputer: 
Hani Indriyani, S.Pd 
Widodo, S.Pd 
Sri Nurwati, S.Pi 
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kebutuhan masyarakat yang terkait dengan program-program PLS. Program tersebut 

kemudian dikembangkan SKB untuk selanjutnya diajukan ke Pemerintah pusat untuk 

mendapatkan persetujuan dan memperoleh dana operasional. Untuk program 

unggulan pada program life skill di SKB Pati adalah pelatihan komputer disusul 

kemudian pelatihan menjahit. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa lulusan 

kursus/pelatihan life skill yang banyak terserap di dunia kerja dan unia industri 

adalah pelatihan komputer dan pelatihan menjahit. 

Dalam hal prestasi yang pernah dicapai program life skill di SKB Pati, sampai 

dengan sekarang belum pernah memperoleh penghargaan/prestasi baik di tingkat 

kabupaten, maupun tingkat propinsi dan nasional. Namun meskipun demikian alumni 

dari program pelatihan life skill di SKB Pati mampu menerobos dunia kerja dan 

mampu menciptakan lapangan kerja sendiri dengan berwirausaha secara perorangan 

di rumah maupun membuka usaha di kios di tempat-tempat strategis di kota Pati. 

Sejalan dengan makin berkembangnya program pelatihan life skill dan 

peluang-peluang usaha yang dapat dimasuki dari program pelatihan life skill, maka 

cakupan kerja dari program pelatihan life skill adalah seluruh wilayah Kabupaten Pati 

yang terdiri dari 21 Kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1.106 dukuh, 1.474 RW dan 

7.524 RT. Penetapan wilayah sebagaimana dimaksud tersebut didasarkan pada: (1) 

Peraturan Bupati Pati No. 38 Tahun 2008 tentang pembangunan organisasi, tupoksi 

UPTD SKB Kabupaten Pati; (2) Keputusan Mendikbud No. 23 Tahun 1997; dan 

Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2011 tentang tugas pokok dan fungsi 

kelembagaan UPTD SKB. 
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Sasaran program life skill di SKB Pati pada umumnya berangkat dari warga 

masyarakat yang putus sekolah dan belum memiliki pekerjaan tetap. Rata-rata dari 

mereka adalah berasal dari masyarakat marginal, yaitu masyarakat yang tidak 

terperdaya/terpinggirkan karena ketidakberdayaan mereka dalam mendapatkan akses 

ekonomi, pendidikan, sosial budaya bahkan politik, sehingga menyebabkan 

timbulnya pemiskinan struktural, kebodohan dan keterbelakangan dalam segala 

aspek kehidupan. Sasaran prioritas lebih pada remaja putus sekolah SD/MI kelas IV 

ke atas di bawah 15 tahun dan 15 tahun ke atas, putus sekolah SMP/MTs dibawah 15 

tahun dan 15 tahun ke atas, dan tidak melanjutkan ke 

SMP/MTs./KPB/SMA/MA/SMK. Jumlah warga belajar yang saat ini mengikuti 

program pendidikan life skill di SKB Pati adalah 62 warga belajar yang sedang 

mengikuti program pelatihan komputer.  

Berdasarkan wawancara dengan PA seorang warga belajar dalam program 

pelatihan life skill di SKB Pati menyatakan bahwa:  

“mekaten mbak bilih kulo ndherek kursus meniko krono kulo hanya 

lulusan SMP namung krono terbentur biaya kulo mboten nerasaken 

sekolah, terus aku dikasih tau temen kalo ada kursus di SKB tujuane ya 

biar aku bisa kerja diperusahaan mbak, terus aku tertarik ikut to mbak. 

 

Artinya, “ begini mbak saya ikut kursus karena saya  hanya lulusan SMP 

tapi karena terbentur biaya saya tidak bisa meneruskan sekolah, terus 

aku dikasih tau temen kalo ada kursus di SKB tujuane ya biar aku bisa 

kerja diperusahaan mbak, terus aku tertarik ikut  mbak. 
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Selanjutnya hal ini sesuai dengan pernyataan RS seorang warga belajar dalam 

program pelatihan life skill di SKB Pati menyatakan bahwa: 

“saya mengikuti kursus di SKB Pati mbak karena keluargaku  tidak 

mampu dari segi ekonomi  terus aku gak bisa lanjut ke SMA. Aku 

tadine (tadinya) pingin  kerja mbak, lumayan bantu ortu tapi aku lulusan 

SMP. Terus daripada gak ada kegiatan di rumah, aku ikut kursus di SKB 

mbak berharap aku dapet keterampilan kanggo gawe (buat) kerjo(kerja) 

mbak.” 

Hal ini makin diperkuat dengan pernyataan warga belajar yang bernama UL 

seorang warga belajar yang mengikuti pelatihan life skill di SKB Pati menyatakan 

bahwa: 

“ pendidikan terakhirku SMP mbak, Alasan utama ikut pelatihan life 

skill di SKB Pati karena orangtua tidak mampu membiayai sekolahku ke 

SMK mbak. Faktor biaya yang bikin aku ini tidak melanjutkan 

pendidikan, aku  ingin mandiri mbak , itu alasan aku tertarik mengikuti 

pelatihan life skill di SKB Pati  supaya aku makin terampil terus 

diandalkan ortu mbak untuk nyoba mencari-cari pekerjaan yang dapat 

menghasilkan uang mbak”. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketiga warga belajar diatas dapat 

disimpulkan bahwa ketertarikan mereka mengikuti pelatihan life skill di SKB Pati 

karena ingin memiliki keterampilan yang bisa digunakan untuk mencari pekerjaan, 
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mengingat keterbatasan pendidikan yang tidak bisa diandalkan untuk memasuki 

dunia kerja, disamping juga karena keterbatasan orangtua dari segi ekonomi sehingga 

mereka tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Menurut SN instruktur program pelatihan komputer, menuturkan bahwa: 

“pendidikan life skill mbak, pada dasarnya memberikan bekal, latihan-

latihan yang benar kepada masyarakat yang ikut program tersebut 

supaya berkembang kemampuan dan keterampilannya. Setelah dan 

sebelum mengikuti program life skill biasa dilihat lho mbak perbedaan 

keterampilanya”. 

 

Hal ini diperkuat oleh pendapat S instruktur kursus dan pelatihan life skill 

menuturkan bahwa:  

“kalo program life skill mbak pada dasarnya merefleksikan kehidupan 

pada kenyataannya berkaitan langsung pada proses pengajaran 

tujuannya ya itu mbak waraga belajar itu bisa memperoleh keterampilan  

kecakapan hidup”. 

 

Dari kedua wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendidikan life skill 

merupakan pendidikan yang memberikan bekal dasar dan latihan yang dilakukan 

secara benar kepada warga belajar tentang nilai-nilai kehidupan yang dibutuhkan dan 

berguna bagi perkembangan kehidupan warga belajar. Dengan demikian pendidikan 

life skill harus dapat merefleksikan kehidupan nyata dalam proses pengajaran agar 

warga belajar memperoleh kecakapan hidup tersebut, sehingga warga belajar 
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memiliki keterampilan sehingga siap untuk bersaing di tengah-tengah persaingan 

global di masyarakat. Sedangkan  pelaksanaan pendidikan life skill adalah bervariasi, 

disesuaikan dengan kondisi warga belajar dan lingkungannya, namun memiliki 

prinsip-prinsip umum yang sama. Prinsip umum pendidikan life skill, adalah: (1) 

tidak mengubah sistem pendidikan yang berlaku; (2) tidak harus dengan mengubah 

kurikulum, tetapi yang diperlukan adalah penyiasatan kurikulum untuk 

diorientasikan dan diintegrasikan kepada pengembangan kecakapan hidup; (3) etika-

sosio-religius bangsa dapat diintegrasikan dalam proses pendidikan; (4) 

pembelajaran menggunakan prinsip learning to know, learning to do, learning to be, 

dan learning to live together; (5) pelaksanaan pendidikan life skill dengan 

menerapkan manajemen berbasis sekolah (MBS); (6) potensi wilayah sekitar sekolah 

dapat direfleksikan dalam penyelenggaraan pendidikan, sesuai dengan prinsip 

pendidikan kontekstual dan pendidikan berbasis luas (broad base education); (7) 

paradigma learning  for life and school to work dapat dijadikan dasar kegiatan 

pendidikan, sehingga terjadi pertautan antara pendidikan dengan kehidupan nyata 

warga belajar; dan (8) Penyelenggaraan pendidikan harus selalu diarahkan agar 

warga belajar menuju hidup yang sehat, dan berkualitas, mendapatkan pengetahuan 

dan wawasan yang luas serta memiliki akses untuk mampu memenuhi hidupnya 

secara layak. 

Secara normatif, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan tujuan pendidikan nasional Indonesia 

adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
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beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak yang  mulia, sehat 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. 

Berdasarkan tujuan tersebut, maka peranan dan fungsi serta tugas dari 

pendidikan life skill adalah mempersiapkan warga belajar agar mampu : (1) 

mengembangkan kehidupan sebagai pribadi, (2) mengembangkan kehidupan untuk 

bermasyarakat, (3) mengembangkan kehidupan untuk bernegara dan berbangsa, (4) 

mempersiapkan warga belajar untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi. 

Konsekuensinya adalah apa yang diajarkan harus menampilkan sosok utuh keempat 

kemampuan tersebut. Maka untuk menjawab tantangan di atas, Pendidikan life skill 

yang diselenggarakan di SKB muncul sebagai alternatif dan usaha untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional tersebut. 

Kurikulum yang ada saat ini memang merupakan salah satu upaya untuk 

menjembataninya, namun perlu ditingkatkan kedekatannya dengan nilai-nilai 

kehidupan nyata. Kurikulum harus merefleksikan kehidupan  nyata, sehingga 

kurikulum life skill benar-benar dapat merefleksikan nilai-nilai dan tuntutan dalam 

kehidupan nyata warga belajar. Pengenalan life skill terhadap warga belajar bukanlah 

untuk mengganti kurikulum, akan tetapi untuk melakukan reorientasi terhadap 

kurikulum yang ada sekarang agar benar-benar dapat merefleksikan nilai-nilai 

kehidupan nyata. Jadi pendidikan life skill merupakan upaya untuk menjembatani 

kesenjangan antara kurikulum dengan tuntutan kehidupan nyata, dan bukan untuk 

merombaknya. Penyesuaian-penyesuaian kurikulum terhadap tuntutan kehidupan 

perlu dilakukan mengingat kurikulum memang dirancang per mata pelajaran yang 
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belum tentu sesuai dengan tuntutan kehidupan nyata yang umumnya bersifat utuh. 

Selain itu, kehidupan memilki karakteristik untuk berubah, sehingga sudah 

sewajarnya jika kurikulum perlu didekatkan  dengan kehidupan nyata. Dalam  

pandangan ini, maka kurikulum merupakan sasaran yang bergerak dan bukan sasaran 

yang diam. Dalam arti yang sesungguhnya, pendidikan life skill memerlukan 

penyesuaian-penyesuaian dari pendekatan supply-driven menuju ke demand driven. 

Pada pendekatan supply driven, apa yang diajarkan cenderung menekankan pada 

school based learning yang belum tentu sepenuhnya sesuai dengan nilai-nilai 

kehidupan nyata yang dihadapi oleh warga belajar. Pada pendekatan demand driven, 

apa yang diajarkan kepada warga belajar merupakan refleksi nilai-nilai kehidupan 

nyata yang dihadapinya sehingga lebih berorientasi kepada life skill-based learning. 

Dengan demikian, kerangka pengembangan pendidikan life skill idealnya 

ditempuh secara berurutan, yaitu: (1) diidentifikasi masukan dari hasil penelitian, 

pilihan-pilihan nilai dan dugaan para ahli tentang nilai-nilai kehidupan nyata yang 

berlaku; (2) masukan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan untuk 

mengembangkan kompetensi life skill, artinya bahwa kompetensi life skill yang 

dimaksud harus menunjukkan kemampuan, kesanggupan dan keterampilan untuk 

menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya dalam dunia yang syarat dengan 

perubahan; (3) kurikulum dikembangkan berdasarkan kompetensi life skill yang telah 

dirumuskan. Artinya, apa yang harus, seharusnya, dan yang mungkin diajarkan 

kepada peserta didik disusun berdasarkan kompetensi yang telah dikembangkan; (4) 

penyelenggaraan pendidikan life skill perlu dilaksanakan dengan jitu agar kurikulum 

berbasis life skill dapat dilaksanakan secara cermat. Hal-hal yang diperlukan dalam 
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penyelenggaraan pendidikan life skill seperti instruktur, pendekatan-strategi-metode 

pembelajaran, media pendidikan, fasilitas, tempat belajar dan durasi belajar, harus 

siap; (5) evaluasi pendidikan life skill perlu dibuat berdasarkan kompetensi life skill 

yang telah dirumuskan pada langkah yang kedua. 

Selanjutnya kompetensi dasar yang harus dicapai oleh warga belajar, dalam 

pelaksanaannya mengacu pada standar kemampuan masing-masing peserta dan 

tentunya harus sesuai dengan standar nasional. 

Guna menunjang pelaksanaan program pelatihan life skill di SKB Pati, 

keberadaan sarana dan prasarana sangat menentukan. Untuk pelatihan life skill 

bidang menjahit, sarana dan prasarananya meliputi ruang kursus jait, mesin jahit 18 

unit, meja 20 buah, kursi 20 buah, LCD 1 unit. Sedangkan untuk pelatihan komputer, 

sarana dan prasarananya meliputi ruang komputer, ruang teori, komputer 18 unit, 

meja 20 buah, kursi 40 buah, LCD 1 unit. 

Hakikat pendidikan luar sekolah adalah salah satu upaya dalam meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan dan kemampuan yang memungkinkan warga 

belajar dapat hidup mandiri. Demikian halnya dalam menyelenggarakan program life 

skill dilakukan berdasarkan empat pilar pendidikan, yaitu learning to know (belajar 

untuk memperoleh pengetahuan), learning to learn (belajar untuk memngetahui cara 

belajar), learning to do (belajar untuk berbuat/melakukan pekerjaan), “learning to 

be” (belajar agar dapat menjadi orang yang berguna sesuai dengan bakat, minat, dan 

potensi diri), “learning together” (belajar untuk hidup pekerjaan, “learning to be” 

(belajar agar dapat menjadi orang yang berguna sesuai dengan bakat, minat, dan 

potensi diri), “learning together” (belajar untuk hidup sama dengan orang lain). 
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Melalui penyelenggaraan program life skill diharapkan anggota masyarakat mampu 

mengembangkan potensinya melalui pengembangan keterampilan mereka agar dapat 

meningkatkan tarap hidupnya, menjadi insan yang berkualitas dan mempunyai daya 

saing yang tinggi. 

Untuk mengukur keberhasilan proses pembelajaran setiap warga belajar 

sebelum mereka siap terjun ke masyarakat atau memasuki dunia kerja, maka sangat 

diperlukan uji kompetensi yang pada akhirnya akan mengakui kompetensi setiap 

warga belajar. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan keharusan bagi warga 

belajar sebagai bentuk pengakuan akan kompetensi yang dimilikinya. Dasar 

Penilaian berhubungan dengan tujuan dan sasaran program life skill, dan akan 

menilai kapasitas warga belajar secara adil dan dapat dipercaya. Warga belajar akan 

dinilai melalui ujian praktik keterampilan yang hasil akhirnya diharapkan merupakan 

cerminan dari penguasaan warga belajar melalui materi yang diberikan. Penilaian 

dari hasil belajar didasarkan atas hal-hal yang telah dicapai oleh warga belajar untuk 

tiap unit kompetensi yang diikuti, kemampuan yang dilihat berdasarkan standar 

kompetensi life skill yang diikuti warga belajar. Selanjutnya prosedur Penilaian 

mengacu pada ketentuan bahwa tiap warga belajar diberikan keterangan yang jelas 

mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan penilaian yang baik. 

Warga belajar selain mengikuti ujian lokal (pada lembaga/institusi tempat peserta 

didik belajar), juga mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga 

Sertifikasi Kompetensi life skill yang terakreditasi dan diakui secara formal oleh 

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. Penilaian ujian lokal dilakukan oleh 

instruktur SKB Pati. Adapun penilaian Uji Kompetemsi dilakukan oleh tenaga 
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penguji tingkat nasional yang bersesuaian dengan unit kompetensi yang telah 

disertifikasi oleh LSK life skill dan Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. 

Setelah menyelesaikan program dan dinyatakan kompeten setelah mengikuti 

uji kompetensi yang diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi bidang 

life skill maka lulusannya dapat bekerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).  

Mengingat sebagian kegiatan yang ada pada DUDI menuntut adanya 

kompetensi yang dipersyaratkan, maka penerapan etos kerja harus dilakukan dengan 

baik dan memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan kerja sesuai dengan bidang 

perkerjaan dan kompetensi yang dimilikinya. 

Hal ini sesuai dengan pernyataan S yang menyatakan bahwa:  

“Lulusan program pendidikan life skill berpotensi untuk dapat 

memasuki dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Oleh karena itu 

kemampuan yang harus dimiliki alumni harus benar-benar sesuai 

dengan kompetensi yang dipersyaratkan dalam dunia usaha dan dunia 

industri. Peluang kerja sangat terbuka luas bagi lulusan life skill, selama 

yang bersangkutan mampu menunjukkan kualitasnya sebagai tenaga 

kerja siap pakai untuk memasuki dunia usaha dan dunia industri.” 

 

Instansi yang terlibat dalam pengembangan proram life skill di SKB Pati, 

antara lain: Perusahaan Elektronik Polytron Kudus, Lembaga Pendidikan Komputer 

Kudus, Simpang 5 TV; dan Perusahaan garment di Ungaran. 

Selanjutnya secara lebih terperinci berhasil diungkapkan melalui hasil 

wawancara dengan S pengelola program life skill terungkap bahwa: 
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“ kalau kendala pas penyelenggaraan program life skill mbak, masih 

banyak kendala sebenarnya diantarane ya kualitas manusianya itu 

sendiri untuk peningkatane belum seimbang kalo dilihat dari materi, 

spiritual, terus rendahnya kualitas sumber daya manusia kita sendiri saat 

ngolah SDA, masyarakat masih miskin gara-gara ndak punya 

kemampuan wirausaha, terus pendidikan life skill semdiri mbak belum 

optimal, nah ini mbak yang paling mendasar warga belajare kebanyakan 

hanya lulusan SD paling tinggi SMP dan maaf katakanlah misin mbak.” 

 

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa kendala dalam 

penyelenggaraan program pendidikan life skills, yaitu: (1) peningkatan kualitas sumber 

daya manusia yang masih belum seimbang dilihat dari kualitas material dan kualitas 

spiritual; (2) rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam memanfaatkan serta 

mengelola potensi sumber daya alam; (3) kualitas kesejahteraan warga belajar  belum 

meningkat dikarenakan kemauan untuk berwirausaha masih rendah; (4) pelatihan 

pendidikan life skills sebagai bekal utama warga belajar dalam optimalisasi sumber daya 

alam belum terselenggara secara optimal; dan (5) warga belajar yang mengikuti 

pelatihan mayoritas  tamatan pendidikan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama 

serta termasuk dalam kategori keluarga kurang mampu. 

 

4.1.2 Pemahaman Instruktur tentang Prinsip-prinsip Pembelajaran Orang 

Dewasa di SKB Kabupaten Pati 

Berdasarkan hasil wawancara secara bertahap dan mendalam serta melalui 

tringulasi terhadap informan yaitu instruktur secara naratif dapat disajikan hasil 
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penelitian, terutama berkenaan dengan pemahaman instruktur tentang prinsip-prinsip  

pembelajaran orang dewasa di SKB Pati. 

Berkenaan dengan pemahaman instruktur terhadap kesiapan belajar orang 

dewasa pada umumnya instruktur pernah mendengarnya, walaupun secara teoritik 

belum pernah mempelajarinya. Pemahaman tentang kesiapan belajar orang dewasa 

berdasarkan hasil wawancara dengan HI instruktur komputer mengungkapkan 

bahwa:  

“Mekaten (begini) mbak menawi (seumpama) setau saya menawi 

(seumpama) tiyang (orang) siap mempelajari apapun terutama hal-hal 

yang berkaitan dengan pendidikan tentunya berkaitan dengan adanya 

kemauan dari dalam diri orang yang bersangkutan. Sebagian orang 

dewasa mungkin siap untuk mempelajari, tetapi sebagian yang lain tidak  

siap mbak mungkin  karena memang mereka tidak menguasai apa yang 

akan dipelajari”. 

 

Lebih lanjut menurut HI mengungkapkan bahwa:  

“Menawi dipun cermati dari visi misi dapat dikatakan bahwa misi 

instruktur dalam kesiapan belajar orang dewasa adalah membantu 

individu untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, wosipun 

kangge membantu individu supados saget mengembangkan sikap bilih 

babagan ngangsu kaweruh meniko nggih pakarti ingkang dipun 

lampahi utawi kegiatan ingkang berlangsung sepanjang hayat, milo 

dengan pendidikan itu dapat diperoleh pengetahuan, sikap dan 
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keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja secara mandiri serta 

dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. Proses belajar 

meniko menawi pemanggih kulo saget dimanfaatkan kalian tiyang 

ingkang sampun dewoso kangge mengembangkan dirinya”. 

 

Artinya, seumpama dicermati dari visi misi dapat dikatakan bahwa misi 

instruktur dalam kesiapan belajar orang dewasa adalah membantu 

individu untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, digunakan 

untuk membantu individu supaya bisa mengembangkan sikap menimba 

ilmu dimana pengetahuan ingkang yang di lewati atau  kegiatan yang 

berlangsung sepanjang hayat, maka dengan pendidikan itu dapat 

diperoleh pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat digunakan 

untuk bekerja secara mandiri serta dapat mengembangkan potensi-

potensi yang dimiliki. Proses belajar seumpama paham bisa 

dimanfaatkan oleh seseorang yang dewasa untuk mengembangkan 

dirinya”. 

  

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang menjadi 

siap untuk mempelajari sesuatu bila mereka merasakan kebutuhan untuk mempelajari 

hal itu, hal ini dimaksudkan agar mereka dapat menyelesaikan tugas atau persoalan 

hidup mereka dengan tingkat ketuntasan yang tentunya cukup memuaskan. Instruktur 

memegang tanggungjawab menciptakan kondisi dan menyediakan alat-alat serta 

prosedur untuk membantu warga belajar menemukan kebutuhan atau keingintahuan 



85 
 

 
 

mereka. Dengan demikian program belajar hendaknya disusun menurut kategori 

penerapan hidup dan diurutkan sesuai dengan kesiapan belajar warga belajar. 

Pemahaman instruktur tentang pengalaman belajar orang dewasa berdasarkan 

pernyataan HI instruktur program kursus dan pelatihan komputer terungkap bahwa: 

“sejauh pemahaman saya mbak terhadap pengalaman belajar orang 

dewasa sudah tentu sangat terkait lho dengan karakteristik usia 

perkembangannya. Karena pada dasare mbak belajarnya orang dewasa 

sangat berbeda dengan belajarnya anak-anak. Orang dewasa itu kaya 

akan pengalaman sehingga tidak perlu beranggapan bahwa mereka 

masih sama sekali kosong. Iya Karena pada dasarnya mereka mampu 

mengambil keputusan sendiri; mampu memikul tanggung jawab; dan 

sadar terhadap tugas dan perannya. Milo meniko (maka)  mbak 

diperlukan juga pemahaman mengenai bagaimana orang dewasa belajar 

untuk dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Berdasarkan 

pemahaman saya sendiri mbak kalau proses belajar orang dewasa 

dibutuhkan adanya suatu kesadaran, yaitu pengenalan terhadap materi 

yang dipelajari. memahami materi yang akan dipelajari akan 

mempermudah mereka dalam memahami bahan ajar yang diajarkan. 

Kemudian pemahaman terhadap konsep atau prinsip bahan yang 

dipelajari, hal ini menurut saya sangat penting karena dengan 

memahami bahan ajar akan mudah bagi mereka dalam menuntaskan 

bahan ajar yang dipelajari. Selanjutnya dibutuhkan suatu keterampilan, 

artinya apabila di dalam proses pembelajaran perlu diberikan 
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kesempatan kepada mereka untuk praktik, sehingga warga belajar akan 

dapat mencapai tahap penguasaan keterampilan dengan baik. Sikap juga 

perlu ditumbuhkan karena setelah menerapkan pengetahuan dan 

mempraktikkannya warga belajar akan mempunyai sikap tertentu”.  

 

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ketika 

memulai proses pembelajaran orang dewasa tersebut harus menyadari betul 

kebutuhan belajarnya dan keterkaitan materi yang dipelajari terhadap kebutuhan 

tersebut. Kesadaran ini akan mendorong mereka untuk memahami pengetahuan dan 

menguasai keterampilan yang harus dipelajari. Selanjutnya menerapkan pengetahuan 

dan keterampilan dalam kehidupan sehari-hari. Konsekuensi dari pengalaman setelah 

menerapkan tersebut, akan muncul sikap, baik sikap positif maupun sikap negatif. 

Tentu saja ketika orang dewasa mendapatkan manfaat dari hal yang dipelajari akan 

muncul sikap positif dan sebaliknya apabila mereka tidak mendapatkan manfaat 

apapun, muncul sikap negatif. 

Selanjutnya HI terkait dengan pemahaman instruktur terhadap orientasi 

belajar orang dewasa mengungkapkan bahwa: 

 “pada dasarnya itu mbak orang dewasa belajar berpusat pada 

persoalan yang dihadapi saat ini, sehingga belajar bukan untuk 

digunakan sebagai bekal di masa datang. Mereka katakanlah warga 

belajar mbak beranggapan bahwa pendidikan sebagai suatu proses 

pengembangan kemampuan untuk mencapai potensi kehidupan yang 

paripurna, artinya bahwa mereka ingin dapat menerapkan pengetahuan 
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dan keterampilan apapun yang mereka peroleh saat ini untuk 

kehidupan esok yang lebih efektif. Karena itu, menurut pemahaman 

saya mbak, pengalaman belajar seharusnya disusun menurut kategori-

kategori pengembangan kemampuan”. 

 

Berdasarkan peryataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa orientasi 

warga belajar terhadap belajar berpusat pada karya atau prestasi. Dari asumsi dasar 

tersebut di atas dapat dikemukakan bahwa: (1) orang dewasa mempunyai konsep 

diri, yaitu suatu pribadi yang tidak tergantung kepada orang lain yang mempunyai 

kemampuan mengarahkan dirinya sendiri dan kemampuan mengambil keputusan; (2) 

orang dewasa mempunyai kekayaan pengalaman yang merupakan sumber yang 

penting dalam belajar; (3) kesiapan belajar orang dewasa berorientasi kepada tugas-

tugas perkembangannya sesuai dengan peranan sosialnya; dan (4) orang dewasa 

mempunyai perspektif waktu dalam belajar, dalam arti secepatnya mengaplikasikan 

apa yang dipelajarinya. 

Lebih lanjut oleh HI diungkapkan bahwa: 

“pemahaman terhadap perilaku belajar orang dewasa juga perlu 

diketahui dengan baik mbak, hal ini karena pada dasarnya dalam belajar 

orang dewasa selalu termotivasi untuk belajar sesuai dengan kebutuhan 

akan pengalaman dan minat bahwa belajar akan memuaskan. Hal ini 

menurut pemahaman saya mbak merupakan salah satu cara untuk 

memulai mengorganisasikan aktivitas belajar orang dewasa. Selain hal 

tersebut, orientasi belajar orang dewasa adalah berpusat pada kehidupan. 
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Oleh karena itu unit belajar yang tepat untuk mengorganisasikan adalah 

situasi nyata, bukan hal yang bersifat imajinatif.” 

 

Berdasarkan peryataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa  pengalaman 

juga merupakan sumber belajar yang paling kaya dalam belajar orang dewasa. Oleh 

karena itu, metode pendidikan untuk orang dewasa adalah analisis pengalaman.  

Orang dewasa mempunyai kebutuhan yang mendalam untuk mengarahkan 

diri sendiri, dengan demikian dapat dikatakan bahwa peran instruktur adalah 

menghubungkan proses eksplorasi yang seimbang dengan mereka daripada hanya 

sekedar mentransfer pengetahuan. Suasana belajar yang nyaman dan menyenangkan 

bagi orang dewasa juga harus diperhatikan oleh instruktur, hal ini dimaksudkan agar 

materi atau bahan ajar yang diajarkan dapat diterima dengan baik oleh mereka.  

Hal tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan HI bahwa:  

“Supados (supaya) suasana pembelajaran orang dewasa saget (bisa)  

mlampah (berjalan) kanthi (sampai) efektif dan efisien kedah (harus) 

dipun perhatek’aken (dipraktekan), yaitu: (1) adanya partisipasi aktif, 

maksudipun orang dewasa akan dapat belajar dengan baik apabila secara 

penuh mengambil bagian dalam aktivitas pembelajaran; (2) pemberian 

materi/bahan ajar diusahakan yang menarik, hal demikian mengandung 

arti bahwa orang dewasa akan belajar dengan baik apabila materinya 

menarik bagi mereka dan ada dalam kehidupan sehari-hari; (3) 

materi/bahan ajar yang diberikan diusahakan ada manfaatnya, artinya 

bahwa orang dewasa akan belajar dengan sebaik mungkin apabila apa 
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yang dipelajari bermanfaat dan dapat diterapkan; (4) adanya dorongan 

dan pengulangan, hal ini dimaksudkan bahwa dorongan semangat dan 

pengulangan secara terus-menerus akan membantu orang dewasa untuk 

belajar lebih baik; (5) adanya kesempatan untuk mengembangkan, hal 

ini berarti bahwa orang dewasa akan belajar sebaik mungkin apabila 

mereka mempunyai kesempatan yang memadai untuk mengembangkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilannya; (6) adanya pengaruh 

pengalaman, hal ini berarti bahwa proses belajar orang dewasa 

dipengaruhi oleh pengalaman-pengalamannya yang lalu dan daya 

pikirnya; (7) adanya saling pengertian, hal ini berarti bahwa saling 

pengertian yang lebih baik akan membantu pencapaian tujuan 

pembelajaran; (8) belajar dengan situasi yang nyata, hal ini berarti 

bahwa orang dewasa akan lebih banyak belajar dari situasi kehidupan 

nyata; (9) pemusatan perhatian, hal ini berarti bahwa orang dewasa tidak 

dapat memusatkan perhatian untuk waktu yang lama kalau hanya 

mendengar saja; dan (10) diusahakan dalam pembelajaran ada 

kombinasi antara audio dan visual, hal ini berarti bahwa orang dewasa 

mencapai retensi (penyimpanan) tertinggi melalui kombinasi kata-kata 

dan visual. 

 

Lebih lanjut diungkapkan bahwa: 

“seorang instruktur itu mbak harus menciptakan lingkungan belajar yang 

kondusif, karena orang dewasa merasa menjadi warga belajar, namun 
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karena tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan tugas-tugas 

belajarnya dengan baik hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat 

mengurangi motivasi orang dewasa dalam belajar. Pemahaman terhadap 

lingkungan belajar ini sangat penting, karena kebanyakan orang dewasa 

belajar berdasarkan dari pengalaman-pengalaman mereka sendiri tanpa 

melalui pemikiran yang sungguh-sungguh. Mereka mulai belajar dengan 

cara mendengar dan melihat apa yang disampaikan oleh instrukturnya”. 

 

Berdasarkan peryataan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa warga 

belajar untuk mendapatkan suatu keberhasilan dalam belajar tentunya harus 

menunggu dan melihatnya di luar situasi kerja mereka, tidak bisa memaksakan orang 

dewasa untuk merubah sikapnya. Seorang instruktur harus memahami apa yang 

harus dikerjakan guna mempengaruhi warga belajarnya. Untuk memotivasi 

belajarnya, instruktur harus menerapkan beberapa strategi yang didasarkan pada 

pengalaman belajar. 

Menurut HI diungkapkan bahwa:  

“Kangge seorang instruktur meniko pemahaman terhadap metode 

pembelajaran ingkang selaras utawi sesuai kaliyan kebetahan warga 

belajar meniko sangat penting. Kedah dipun jabarkan babakan 

rancangan belajar ke dalam urutan kegiatan belajar meniko mbetahaken 

adanya pengambilan keputusan mengenai teknik dan bahan belajar apa 

yang paling bermanfaat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Wosipun bahwa menentukan strategi pembelajaran prayoginipun 
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mengikutsertakan warga belajar. Posisi instruktur dalam pembelajaran 

ini hanyalah sebagai pemberi saran dan sebagai narasumber.  

Saklajengipun teknik utawi metode yang dapat digunakan untuk 

membantu orang dewasa belajar, ingkang kedah dipun perhatikan inggih 

meniko: (1) Presentasi, dalam teknik ini meliputi antara lain: ceramah, 

debat, dialog, wawancara, panel, demonstrasi, film, slide, pameran, 

darmawisata, dan membaca; (2) teknik partisipasi peserta, dalam teknik 

ini meliputi antara lain: tanya jawab, permainan peran, kelompok 

pendengar panel reaksi, dan panel yang diperluas; (3) teknik diskusi, 

dalam teknik ini terdiri atas diskusi terpimpin, diskusi yang 

bersumberkan dari buku, diskusi pemecahan masalah, dan diskusi kasus; 

(4) teknik simulasi, dalam teknik ini terdiri atas: permainan peran, 

proses insiden kritis, metode kasus, dan permainan.” 

 

Artinya, “untuk seorang instruktur dimana pemahaman terhadap metode 

pembelajaran yang sesuai atau sesuai dengan kebutuhan warga belajar 

itu sangat penting. Lalu dijabarkan rancangan belajar ke dalam urutan 

kegiatan belajar dimana melibatkan adanya pengambilan keputusan 

mengenai teknik dan bahan belajar apa yang paling bermanfaat 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran.Selanjutnya bahwa 

umtuk menentukan strategi pembelajaran sebaiknya mengikut sertakan 

warga belajar. Posisi instruktur dalam pembelajaran ini hanyalah 

sebagai pemberi saran dan sebagai narasumber.  
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Selanjutnya teknik atau metode yang dapat digunakan untuk membantu 

orang dewasa belajar, yang perlu diperhatikan inggih adalah: (1) 

Presentasi, dalam teknik ini meliputi antara lain: ceramah, debat, dialog, 

wawancara, panel, demonstrasi, film, slide, pameran, darmawisata, dan 

membaca; (2) teknik partisipasi peserta, dalam teknik ini meliputi antara 

lain: tanya jawab, permainan peran, kelompok pendengar panel reaksi, 

dan panel yang diperluas; (3) teknik diskusi, dalam teknik ini terdiri atas 

diskusi terpimpin, diskusi yang bersumberkan dari buku, diskusi 

pemecahan masalah, dan diskusi kasus; (4) teknik simulasi, dalam 

teknik ini terdiri atas: permainan peran, proses insiden kritis, metode 

kasus, dan permainan.” 

 

 

 

 

Selanjutnya dijelaskan bahwa:  

“Tiyang ingkang sampun dewoso ingkang nglampahi belajar meniko 

tiyang ingkang sudah mengalami berbagai peristiwa dan pengalaman. 

Pemahaman terhadap hal tersebut menurut pemanggih kulo sanget 

wigati, karena pada dasarnya hal-hal yang diperlukan dalam belajar 

adalah hal-hal yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang 

dihadapi dalam kehidupannya selama ini.”  
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Artinya , “ seseorang yang telah dewasa yang melewati proses belajar 

dimana seseorang yang sudah mengalami berbagai peristiwa dan 

pengalaman. Pemahaman terhadap hal tersebut menurut pemahaman 

saya sanget cocok, karena pada dasarnya hal-hal yang diperlukan dalam 

belajar adalah hal-hal yang dapat menjawab berbagai permasalahan 

yang dihadapi dalam kehidupannya selama ini.”  

 

Berdasarkan hasil wawancara seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa 

penentuan strategi dalam belajar sangat penting. Strategi dalam pembelajaran orang 

dewasa yang perlu diterapkan, yaitu: (1) memperbanyak diskusi; (2) menyediakan 

acuan atau paling tidak memberikan informasi entang acuan yang digunakan dalam 

pembelajaran; (3) meningkatkan partisipasi; (4) menentukan rambu-rambu atau 

kriteria untuk mendampingi kebebasan yang diberikan pada warga belajar; (5) 

menengahi perbedaan; (6) mengkoordinasi dan menganalisis informasi; (7) memberi 

ringkasan atau rangkuman. Selanjutnya tindakan nyata bagi instruktur dalam 

pembelajaran orang dewasa adalah: (1) bersedia mendengarkan pendapat warga 

belajar; (2) turun bersama-sama warga belajar untuk mengetahui masalah yang 

dihadapi mereka; (3) melakukan diskusi secara terbuka dengan warga belajar tentang 

masalah mereka dan bukan berbicara selaku orang yang lebih tahu terhadap orang 

yang tidak mengetahui atau lebih tinggi kedudukannya terhadap orang yang lebih 

rendah; (4) menghormati peserta dengan meng”orang”kannya, yaitu dengan 

mengajukan pertanyaan, menaruh perhatian, membantu mereka menemukan jawaban 

atas pertanyaan mereka sendiri dan tidak memberikan jawaban pertanyaan secara 



94 
 

 
 

langsung. 

Menurut HI menjelaskan bahwa:  

“Dalam kegiatan belajar itu harus ada yang namanya evaluasi, karena 

kegiatan evaluasi ini untuk mengetahui sejauhmana materi atau bahan 

ajar yang diajarkan kepada warga belajar dapat diserapkan dan 

dipahami. Selanjutnya evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauhmana keberhasilan pelatihan.”  

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa kegiatan 

evaluasi yang dilakukan oleh instruktur adalah untuk mengetahui sejauhmana 

kemampuan belajar dari warga belajar dalam mengikuti pelatihan life skill di SKB 

Pati. Evaluasi dilakukan setiap selesai penyampaian materi. Instruktur berperan 

dalam menilai hasil belajar warga belajar dengan didukung oleh 

penyelenggara/pengelola. 

  

4.1.3 Penerapan Prinsip-prinsip Pembelajaran Orang Dewasa pada Program 

Life Skill di SKB Kabupaten Pati 

Pengungkapan prinsip-prinsip yang ditempuh instruktur dalam pembelajaran 

program life skills dimaksudkan sebagai prediksi terhadap kecenderungan-

kecenderungan penerapan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa pada program 

life skills di SKB Pati. Beberapa aspek pada langkah-langkah pembelajaran yang 

berhasil diungkapkan meliputi  tahap perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran terdiri dari waktu belajar, tempat dan sarana belajar, materi 
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pembelajaran, media pembelajaran dan penilaian.  

Perencanaan dalam pembelajaran yang berhasil diungkap berkenaan dengan: 

pernah tidaknya kegiatan perencanaan pembelajaran tersebut dilaksanakan, pihak-

pihak yang terlibat dalam perencanaan, langkah-langkah yang ditempuh dalam 

merencanakan pembelajaran, aspek-aspek yang direncanakan, kendala/hambatan 

dalam pelaksanaan perencanaan pembelajaran pada program life skill. Petikan  

wawancara dengan AK pengelola program kursus dan pelatihan seperti berikut ini: 

“Nggih (iya) perlu dipunpersiapkan (disiapkan) dalam setiap memulai 

pembelajaran, menawi (seumpama) mboten (tidak) nggih (iya) mboten 

(tidak) pas malah terkadang bingung sendiri. Namung (hanya) 

persiapanipun (persiapan) tidak seperti persiapan formal seperti kita 

mau mengajar di sekolah. Pendekatan non formal itu misalnya tujuan 

apa, oh ini belum ya kita selesaikan yang ini dulu baru kalau belum 

selesai dilanjutkan besok lagi. Jadi tidak ada target sehingga tidak perlu 

dipaksakan harus selesai. Karena kami tidak membatasi waktu, 

Maksudipun mekaten (begini), seorang warga belajar bisa tuntas dalam 

mempelajari bahan ajar misalnya untuk pelatihan komputer harus selesai 

dalam waktu sekian, tidak demikian kalau kami. Disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing warga belajar, ada yang cepat dan ada pula 

yang lambat. Silabus pembelajaran ada yang tertulis dan ada yang tidak 

tertulis. Masalahnya silabus untuk warga belajar misalnya si A dan si B 

bisa saja berbeda. Memang secara umum ada ketentuan yang harus 

ditempuh oleh warga belajar, namun hal itu tidak tertulis tetapi langsung 
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dipraktikkan karena kebanyakan dari warga belajar adalah tidak lulus 

SD atau SMP sehingga kalkau dibuat tertulis malah tidak mengerti, jadi 

lebih mengerti kalau langsung dipraktikkan. Namun demikian non 

formal itukan bukan hanya untuk yang putus sekolah, yang sekolah juga 

ada bahkan yang sarjana juga bisa belajar secara non formal. Nah untuk 

yang warga belajar seperti ini kami buat tertulis. Karena bagi mereka 

kan bisa lebih mengerti kalau tertulis. Seperti sekarang, yang komputer 

itu. Kami pelajari dulu, kemudian kami susun untuk selanjutnya kami 

sampaikan dalam pembelajaran.” 

 

“Tergantung ini kegiatannya apa. Siapa yang terlibat di dalamnya terus 

materi/bahan ajar yang akan diajarkan apa. Seperti misalnya komputer, 

kami pernah mendatangkan teknisi komputer dari beberapa lembaga 

kursus komputer yang ada di kota pati bahkan pernah mendatangkan 

staf pengajar dari STIMIK AKI Pati untuk ikut terlibat dalam pelatihan 

komputer di SKB Pati.” 

 

“Penilaian hasil pembelajaran sama saja dengan melihat hasil akhirnya 

bagaimana, bagus tidak, menarik apa tidak. Yang ini masuk, yang ini 

tidak, yang ini bagus, berkali-kali dia bisa bagus berarti dia sudah bisa 

dilepas berarti dia dianggap lulus.”  

 

“Kendala dalam merencanakan diantaranya assessment warga belajar, 
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untuk mengenali orangnya ini cocoknya dimana. Pendorongnya karena 

semangat saja kalau dia menjadi lebih bagus, senangnya kalau melihat 

orang berhasil. Kalau dia menjadi pintar menjadi tahu. Kalau kendala 

mungkin kendala waktu, sumber daya, karena kadang buku juga harus 

penyesuaian lagi.” 

 

Mencermati hasil wawancara seperti tersebut, memberikan gambaran bahwa 

perencanaan pembelajaran pada program life skills di SKB Pati dilaksanakan tidak 

secara formal dan tidak tertulis. Semua aspek yang akan menunjang proses 

pembelajaran disiapkan sesuai kebutuhan. Penetapan beberapa aspek program 

pembelajaran dilaksanakan meliputi: tujuan pembelajaran disusun berdasarkan 

kebutuhan warga belajar, materi pembelajaran disiapkan mengacu pada 

permasalahan yang dihadapi warga belajar. Tempat dan waktu pembelajaran, 

ditetapkan sebagai sesuai dengan prinsip learning to do sehingga mengarah pada 

capaian hasil. Dengan demikian, metode pembelajaran, sarana dan media 

pembelajaran direncanakan mengacu pada capaian hasil. Penilaian hasil 

pembelajaran dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip capaian hasil, dengan 

demikian prinsip yang diterapkan adalah prinsip quality control. Bagi warga belajar 

yang hasil pekerjaannya bagus, mereka diberi semacam reward untuk mandiri. 

Adapun kendala yang sering dihadapi pengelola/instruktur dalam merencanakan 

pembelajaran adalah pada saat proses assessment, keterbatasan waktu dan sumber 

daya. 

Menurut S instruktur kursus dan pelatihan life skill menjahit didapat 
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keterangan bahwa dari aspek perencanaan, tampak ada kecenderungan bahwa 

penerapan prinsip-prinsip pembelajaran pendidikan orang dewasa pada program life 

skill yang paling menonjol terutama dalam menerapkan materi pembelajaran yang 

disesuaikan dengan kebutuhan warga belajar. Penetapan tempat, waktu, media, 

metode dan sistem evaluasi didasarkan pada proses belajar dan bekerja serta 

didasarkan pada capaian hasil. Yang cukup menarik bahwa pada proses perencanaan 

pembelajaran ini diawali dengan proses assessment mengenai karakteristik warga 

belajar. Berikut hasil petikan wawancara dengan S seperti berikut: 

“Kalau tujuan perencanaan pembelajaran itu disesuaikan dengan 

kebutuhan. Wosipun (sebetulnya) mekaten (begini) mbak, perencanaan 

materi pembelajaran meniko (itu) kedah (bisa) sesuaikan dengan 

permasalahan. Untuk waktu dan tempat pembelajaran perencanaannya 

agak susah karena seperti tadi kami ini prosesnya learning by doing 

misalnya dalam pelatihan menjahit, dalam pelatihan ini mereka 

langsung berproduksi jadi mereka belajar sambil produksi. Semanten 

ugi dalam pelatihan komputer, mereka diajarkan untuk mendisain 

produk, jadi materi berbasis produk. Karena itu perlu merencanakan 

tempat pembelajaran sekaligus merencanakan tempat produksi, karena 

di situ sekaligus belajar dan sekaligus produksi jadi satu kesatuan. Mau 

perencanaan tempat, materi, tujuan itu sama. Karena tidak bisa dipilah-

pilah, sambil belajar sambil berproduksi.”  

 

Lebih lanjut menurut S menjelaskan bahwa waktu belajar pada program life 
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skill ditetapkan sesuai dengan kesediaan warga belajar dan instruktur, sedangkan 

lama belajar disesuaikan dengan kebutuhan dan lamanya capaian hasil. Dengan 

demikian dapat dikatakan bahwa waktu belajar pada program life skills, ditetapkan 

sesuai dengan kesediaan warga belajar dan instruktur, lama belajar dikaitkan dengan 

kebutuhan dan lamanya capaian hasil. Berikut kutipan hasil wawancara dengan S 

seperti berikut: 

“Kalau masalah berapa lama itu tergantung orangnya. Biasanya ada 

warga belajar bisanya pada hari-hari tertentu, seperti pada program 

komputer, warga belajar bisanya hari Rabu, Kamis dan Sabtu ya 

pelaksanaannya dilaksanakan hari itu. Sedangkan lamanya waktu 

disesuaikan dengan kemampuan daya serap warga belajar ”. 

 

Pembelajaran pada program life skills, melibatkan instruktur yang sesuai 

dengan keadaan dan kemampuan SKB itu sendiri. Dari segi kualifikasi instruktur 

lebih menekankan pada instruktur yang memiliki kualifikasi keahlian (life skill-nya). 

Misalnya program komputer, instruktur yang menangani adalah instruktur yang 

memiliki bidang keahlian komputer demikian juga program menjahit ditangani oleh 

instruktur yang memiliki basic/latar belakang pendidikan di bidang menjahit. Jadi 

benar-benar menunjukkan kualifikasi keahlian sesuai dengan bidang yang diampu. 

Menurut hasil wawancara dengan SN instruktur program komputer terungkap 

bahwa:  

 “Diawali dengan menetapkan kebutuhan belajar dengan melakukan 

assesment pekerjaan, menyusun materi-materi yang akan dipelajari atau 



100 
 

 
 

diajarkan. Waktunya disesuaikan dengan masa atau lamanya hasil 

pekerjaan dari warga belajar, media disesuaikan dengan produk yang 

akan dihasilkan atau dibuat. Proses pembelajarannya pun dilaksanakan 

di ruang praktik dengan memperhatikan minat dan keterampilan dari 

warga belajar. Untuk penilaiannya dilakukan dengan melihat hasil 

pekerjaan dari warga belajar.” 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut memberikan gambaran bahwa 

penetapan materi dan jenis materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran 

program life skills, kecenderungannya dikembangkan dari hasil identifikasi serta 

berorientasi pada pencapaian tujuan dari program itu sendiri. Dengan demikian 

materi pembelajaran ditetapkan berdasarkan harapan dan kebutuhan belajar warga 

belajar, sedangkan jenis materi yang disampaikannya didasarkan pada tujuan 

program dan rambu-rambu ideal dari program itu sendiri. Cara penyampaian materi 

dilakukan dengan sistem belajar dan bekerja (learning to do). Artinya warga belajar 

dalam belajar dan mempelajari materi yang diajarkan pada program life skill, 

langsung mempraktikkan dan melakukan proses produksi sesuai dengan bidang 

keterampilannya.  

Selanjutnya penggunaan media dan jenisnya disesuaikan dengan jenis 

keterampilan yang sedang dipelajarinya. Penetapan materi pembelajaran dirancang 

dan dilakukan oleh instruktur bersama-sama dengan pengelola, setelah melakukan 

identifikasi kebutuhan dan peluang usaha. Sedangkan jenis materinya lebih khusus 

disesuaikan dengan tujuan program. Seperti sekarang ini life skillnya bidang 
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komputer, maka materi yang akan diberikan disesuaikan dengan peluang kerja, 

misalnya aplikasi perkantoran meliputi sistem Operasi/Operating System (instalasi 

piranti lunak (Software), pengolah kata (Word Processing), pengolah angka (Spread 

Sheet), pengolah data (Database), pengolah presentasi (Presentation), pengoperasian 

browser dan e-mail, pengoperasian program yang dibuat khusus (Tailor made), dan 

pengetahuan Ilmu dan perkembangan komputer kekinian.  Adapun proses 

penetapannya dilakukan oleh pengelola dan instruktur melalui diskusi tentang 

kelayakan media yang dipandang tepat untuk digunakan sebagai media 

pembelajaran. 

Penilaian dalam program pelatihan life skill dilaksanakan dalam proses 

pembelajaran, terutama dilihat dari hasil belajarnya berupa perubahan kemampuan 

warga belajar. Salah satu caranya yaitu melalui pengamatan cara bekerja, dan hasil 

pekerjaan. Penilaian ini berhubungan dengan tujuan dan sasaran program aplikasi 

perkantoran, dan akan menilai kapasitas warga belajar secara adil dan dapat 

dipercaya. Warga belajar akan dinilai melalui ujian praktik keterampilan yang hasil 

akhirnya diharapkan merupakan cerminan dari penguasaan peserta didik melalui 

materi yang diberikan. Penilaian dari hasil belajar didasarkan atas hal-hal yang telah 

dicapai oleh peserta didik untuk tiap unit kompetensi yang diikuti, kemampuan yang 

dilihat berdasarkan standard kompetensi aplikasi perkantoran.  

Tiap warga belajar diberikan keterangan yang jelas mengenai syarat-syarat 

yang dibutuhkan untuk mendapatkan penilaian yang baik. Warga belajar selain 

mengikuti ujian lokal (pada lembaga / institusi tempat warga belajar melakukan 

kegiatan belajar), juga mengikuti uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga 
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Sertifikasi Kompetensi di bidang Teknologi infromasi dan Komunikasi (LSK TIK) 

yang terakreditasi dan diakui secara formal oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan 

Kelembagaan. Penilaian ujian lokal dilakukan oleh tenaga pendidik dari lembaga 

atau institusi tempat warga belajar melakukan kegiatan belajar. Adapun penilaian Uji 

Kompetensi dilakukan oleh tenaga penguji tingkat nasional yang bersesuaian dengan 

unit kompetensi yang telah disertifikasi oleh LSK TIK dan Direktorat pembinaan 

kursus dan kelembagaan. Setelah warga belajar  menyelesaikan pelajaran dan 

mengikuti Ujian Nasional berbasis kompetensi untuk seluruh unit kompetensi yang 

ada pada Aplikasi Perkantoran dan dinyatakan kompeten, maka warga belajar 

memenuhi syarat untuk memiliki Sertifikat Operator Aplikasi Perkantoran. 

 

4.2 Pembahasan 

4.3.1 Profil Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati dalam 

Penyelenggaraan Program Life Skill sebagai Salah Satu Bentuk 

Pembelajaran Masyarakat 

Secara historis berhasil diungkapkan bahwa SKB Pati didirikan pertama kali 

pada tahun 1995 berawal dari kepedulian Bapak Subawi yang ingin memberdayakan 

masyarakat sekitar yang ingin memperoleh keterampilan praktis namun terkendala 

pada biaya. 

Pada awalnya, tujuan didirikannya SKB Pati adalah untuk memberdayakan 

masyarakat yang tidak mampu dengan memberi keterampilan life skill dan secara 

tidak langsung bagi mereka yang berprestasi disalurkan menjadi karyawan di 

beberapa perusahaan atau institusi yang telah menjalin kerjasama dengan SKB. 
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Landasan histories yang menjadi dasar pendirian SKB Pati tersebut memberi 

indikasi yang positif dan mengacu pada rambu-rambu konseptual tentang 

pemberdayaan masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Kindervatter (1979) yang 

menjelaskan bahwa, non-formal education as an empowering process emphasizes the 

utilization of the ability to solve problems of cooperation. (pendidikan nonformal 

sebagai empowering process menekankan pemanfaatan kemampuan untuk kerjasama 

menyelesaikan masalah). Orientasinya adalah mempengaruhi struktur sosial ekonomi 

dan yang berkaitan dengan itu melalui kerjasama atau kerja kelompok. Sebagai 

empowering process, seseorang, kelompok orang atau masyarakat akan 

meningkatkan derajat kehidupannya dengan memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan yang dapat digunakan untuk memahami dan mengendalikan keadilan 

sosial, politik dan ekonominya. Jadi, dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

didapat, seseorang akan menjadi lebih berdaya. Tujuan akhir upaya pemberdayaan 

bukan hanya perolehan pengetahuan dan keterampilan, tetapi kemampuan 

memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan untuk memecahkan masalah yang 

dihadapi bersama di dalam rangka meningkatkan taraf hidup warga belajarnya. 

Ditinjau dari aspek sumber daya manusia, arah dan landasan pemberdayaan 

masyarakat tersebut benar-benar telah menjadi manusia sebagai modal 

pembangunan. Hal ini sejalan dengan pendapat Becker dalam Kartasasmita (1995) 

bahwa investasi dalam modal manusia yaitu dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan 

kesehatan. Dalam berbagai hasil penelitian menunjukkan telah menghasilkan sumber 

pertumbuhan yang tidak kalah pentingnya dengan investasi dalam bentuk fisik. 

Pembangunan yang memandang manusia sebagai investasi akan berimplikasi 
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pada paradigma pembangunan itu sendiri, terutama penerapan asas-asas demokratis, 

partisipatif, dan bersifat grassroot. Secara implementatif paradigma pembanguan 

sebagaimana pendapat Korten (1993) yang menegaskan bahwa, an ecological 

balance with main power sources in the form of information resources and creative 

initiatives that are not inexhaustible, and its main purpose is human growth that is 

defined as a higher manifestation of human potential. (suatu ekologi yang seimbang 

dengan sumber-sumber daya utama berupa sumber-sumber daya informasi dan 

prakarsa kreatif yang tidak ada habis-habisnya, dan tujuan utamanya adalah 

pertumbuhan manusia yang didefinisikan sebagai perwujudan yang lebih tinggi dari 

potensi manusia). Paradigma ini memberikan peran pada individu bukan sebagai 

objek, melainkan sebagai pelaku yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber 

daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya. Pembangunan 

yang berpusat pada penghargaan masyarakat dan mempertimbangkan prakarsa 

masyarakat dan kekhasan lingkungan setempat. 

Demikian pula dari aspek posisinya sebagai lembaga atau institusi 

pemberdayaan masyarakat atau Learning Resources Center (LRC), SKB Pati telah 

menerapkan prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam konsep Community Base 

Education (CBE). Keadaan ini sejalan dengan pendapat Sihombing dalam Jalal dan 

Supriadi (2001: 183-188) bahwa pendidikan lauar sekolah memiliki 5 aspek yang 

dipakai sebagai acuan dalam mengembangkan dan melaksanakan konsep pendidikan 

berbasis masyarakat. Kelima aspek tersebut adalah: 

1. Teknologi yang dipelajari hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi nyata 

yang ada di masyarakat. Teknologi canggih yang diperkenalkan dan adakalanya 



105 
 

 
 

dipaksakan sering berubah menjadi pengarbitan masyarakat yang akibatnya 

untuk digunakan sebab kehadiran teknologi itu bukan karena dibutuhkan, 

melainkan karena dipaksakan. Hal ini membuat masyarakat menjadi rapuh.  

2. Kelembagaan, artinya harus ada wadah yang statusnya jelas dimiliki atau 

dipinjam, dikelola, dikembangkan oleh masyarakat. Di sini digugah dan 

ditumbuhkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengadaan, penggunaan 

dan pemeliharaan lembaga pendidikan luar sekolah.  

3. Sosial, artinya program belajar harus bernilai sosial atau harus bermakna bagi 

kehidupan peserta didik atau warga belajar. Oleh karena itu, program harus digali 

berdasarkan potensi lingkungan dan berorientasi pasar, bukan berorientasi 

akademik semata. 

4. Kepemilikan program belajar, artinya kelembagaan harus menjadi milik 

masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. Selama ini terbukti bahwa rasa 

memiliki oleh instansi pemerintah tidak mampu membangkitkan partisipasi 

masyarakat, yang ada hanya pemaksaan program, dalam arti bahwa semuanya 

dirancang oleh instansi yang bersangkutan. 

5. Organisasi, artinya aparat pendidikan luar sekolah tidak menangani sendiri 

programnya, melainkan bermitra dengan pihak ketiga misalnya organisasi-

organisasi kemasyarakatan. Organisais inilah yang bermitra dengan masyarakat 

dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka dan berhubungan dengan sumber-

sumber pendukung program. 

Kebijakan dalam menetapkan struktur personalia sebagai pengelola SKB Pati 

serta jenis program pelatihan yang dikembangkan di SKB Pati secara keseluruhan 
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mengacu pada Ditjen Diklusepora Departemen Pendidikan Nasional. 

Pengelolaan program-program pelatihan yang melibatkan masyarakat 

membutuhkan 3 komponen yang harus dikelola secara bersama dan seimbang untuk 

menghasilkan kinerja yang mandiri dan berkelanjutan, yaitu komponen manajemen 

pembelajaran, komponen manajemen usaha/karya, komponen manajemen 

pengembangan dan mobilisasi masyarakat.  

Elemen-elemen SKB Pati yang terlibat dalam pengelolaan program-program 

pelatihan terdiri dari penyelenggara/pengelola, instruktur/tutor, warga belajar, 

komunitas/wilayah binaan, program pembelajaran dan Mitra kerja. Penyelenggara 

atau pengelola adalah sekelompok orang dan/atau lembaga yang mengorganisasikan 

diri untuk membentuk dan/atau menyelenggarakan/mengelola sanggar kegiatan 

dalam rangka mencapai visi dan misi SKB Pati. Instruktur/tutor adalah seseorang 

atau sekelompok orang orang yang memiliki keahlian tertentu yang dibutuhkan 

masyarakat tertentu serta memiliki komitmen dalam melakukan proses 

pendampingan dan/atau pembimbingan kepada warga belajar dalam rangka 

mencapai orang-orang tertentu anggota masyarakat yang memiliki kebutuhan dan 

komitmen untuk belajar tentang suatu keahlian/kemampuan tertentu sesuai dengan 

tujuan program pembelajaran di bawah bimbingan instruktur/tutor. Program 

pembelajaran adalah suatu usaha yang terencana secara sistematis dalam 

membelajarkan warga belajar dalam rangka mencapai suatu 

keahlian/kemampuan/kondisi tertentu untuk memenuhi kebutuhan tertentu yang ada 

dalam suatu komunitas tertentu/masyarakat setempat. Komunitas adalah suatu 

kelompok orang tertentu yang hidup dalam suatu wilayah tertentu yang terbatas atau 
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yang memiliki kesamaan karakteristik tertentu dalam suatu lingkungan tertentu yang 

terbatas, yang dijadikan SKB Pati sebagai sasaran pembelajaran. Mitra adalah para 

pihak baik perseorangan maupun lembaga, baik yang secara sengaja dimotivasi 

maupun yang berdasarkan kesadaran sendiri, memahami visi dan misi SKB Pati serta 

memiliki komitmen guna mendukung tercapaianya tujuan program secara langsung 

maupun tidak langsung, baik berupa dukungan material maupun non material. 

Dasar penetapan jenis program yang dikembangkan di SKB Pati disesuaikan 

dengan respon, minat dan tuntutan masyarakat sekitar dan kebutuhan pokok, potensi 

yang ada dan program yang diajukan Dinas Pendidikan. Program unggulan 

merupakan bentuk-bentuk pendidikan dan pelatihan keterampilan dalam rangka ikut 

menyiapkan tenaga kerja siap memasuki dunia usaha dan dunia industri. Adapun 

program unggulan yang ada di SKB Pati adalah program life skill bidang komputer 

dan menjahit. 

Sasaran program ada kecenderungan memiliki variabilitas dan karakteritik 

yang sangat beragam, sehingga dari berbagai dimensi SKB Pati tidak membatasi 

kelompok sasaran program yang ada di SKB Pati. Pernyataan ini senada dengan 

pendapat Trisnamansyah (1986: 86) yang menyatakan bahwa sasaran populasi 

pendidikan luar sekolah ditinjau dan dikaji dari variabel usia, lingkungan sosial 

budaya, jenis kelamin, mata pencaharian, taraf pendidikan dan kelompok khusus. 

Berdasarkan kajian hasil wawancara yang didukung kajian dokumentasi, 

menunjukkan bahwa program life skill yang dikembangkan di SKB Pati telah 

berjalan pada awal berdirinya SKB Pati karena adanya kepedulian dan motivasi dari 

Bapak Subawi untuk terus berupaya mengembangkan jenis-jenis program life skill. 
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Program life skill SKB Pati memusatkan bidang usahanya pada dua program 

pelatihan yaitu Program Kursus dan Pelatihan komputer dan Program Kursus dan 

Pelatihan menjahit. Tujuan diselenggarakannya program life skill adalah untuk ikut 

membantu memberdayakan masyarakat kurang mampu guna memiliki keterampilan 

praktis yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraannya. 

Hal ini senada dengan pendapat Brolin (1989) yang menyatakan bahwa, life skills is 

the concept of giving to someone who intends a stock of knowledge, practical skills 

and functional abilities as well as changing attitudes to work and try to be 

independent, job opportunities and developments as well as take advantage of the 

opportunities he had, can improve welfare (keterampilan hidup adalah konsep yang 

bermaksud memberi kepada seseorang bekal pengetahuan, keterampilan dan 

kemampuan fungsional praktis serta perubahan sikap untuk bekerja dan berusaha 

mandiri, membuka lapangan kerja dan lapangan usaha serta memanfaatkan peluang 

yang dimilikinya, sehigga dapat meningkatkan kualitas kesejahteraannya). Konsep 

keterampilan hidup memiliki cakupan yang luas berinteraksi antara pengetahuan dan 

keterampilan yang diyakini sebagai unsur penting untuk dapat hidup mandiri. 

Pada kegiatan program life skills ini struktur organisasi dibuat secara baku, 

mengingat kedudukan program life skill merupakan bagian dari struktur organisasi 

SKB Pati. Dalam kegiatannya program life skills ini memadukan dua kegiatan, yaitu 

kegiatan keterampilan dan kegiatan kewirausahaan. Kegiatan kewirausahaan ini 

dapat diikuti apabila peserta telah lulus kegiatan keterampilan. Selain itu juga 

program life skills SKB Pati bekerjasama dengan perusahaan dan para pengusaha 

mandiri yang ikut menampung alumni program life skill SKB Pati.  
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Proses pembelajaran life skill yang diajarkan di SKB Pati yang terdiri dari 2 

program pelatihan yaitu Program Kursus dan Pelatihan komputer dan Program 

Kursus dan Pelatihan menjahit dilaksanakan di lokasi SKB Pati dengan kondisi 

tempat belajar cukup baik dan memadai. Sarana prasarana yang digunakan pada 

program life skill adalah (1) kursus dan pelatihan menjahit : ruang kursus jahit, mesin 

jahit 18 unit, meja 20 buah, kursi 20 buah, LCD 1 unit, dan (2) kursus dan pelatihan 

komputer : ruang komputer, ruang teori, komputer 18 unit, meja 20 buah, kursi 40 

buah, LCD 1 unit. Kondisi sarana dan prasarana pelatihan menjahit dan komputer 

yang ada di SKB Pati seperti tersebut di atas tentunya masih belum sesuai dengan 

kebutuhan. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa jumlah warga belajar 

dengan tersedianya sarana praktik masih belum seimbang.   

Ditinjau dari ruang lingkup life skill, maka proses pembelajaran life skill yang 

diajarkan di SKB Pati mencakup kecapakan kerja (occupational skill), kecakapan 

pribadi dan sosial (personal/social skill) serta kecakapan dalam kehidupan sehari-

hari (daily living skill). Program life skill pada prinsipnya dirancang untuk 

memberikan bimbingan, pelatihan dan pembelajaran warga  belajar dengan 

mengutamakan aspek keterampilan yang dapat dipakai sebagai penunjang dan 

pegangan hidup bagi mereka. Artinya ada relevansi pendidikan dengan kehidupan 

nyata yang nantinya akan dijalani oleh peserta didik. Prinsip-prinsip pendidikan life 

skill mengacu pada prinsip learning to know melalui learning to learn (belajar untuk 

memperoleh pengetahuan), learning to do (belajar untuk dapat berbuat/bekerja), 

learning to be (belajar untuk menjadi orang yang berguna), dan learning to live 

together (belajar untuk dapat hidup bersama dengan orang lain). 
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Penyelenggaraan program pendidikan life skill merupakan pembelajaran yang 

sangat penting, indikasi pentingnya pembelajaran ini karena (1) tersedianya potensi 

sumber daya manusia yang secara kuantitas mencukupi namun secara kualitas masih 

perlu peningkatan lagi; (2) sektor usaha yang dikembangkannya merupakan usaha 

yang memiliki market share yang cukup luas mengingat lokasi program pendidikan 

life skill sendiri yang berada di pusat perkotaan dengan tingkat permintaan kebutuhan 

tenaga kerja bagi perusahaan cukup tinggi, seperti Perusahaan Kacang Garuda, 

Perusahaan Dwi Kelinci, Perusahaan Garment; Perusahaaan Elektronik Politron; 

Pabrik Rokok Djarum dan masih banyak lagi usaha-usaha kecil menengah yang 

berada di sekitar Kota Pati; (3) motivasi masyarakat dalam berusaha terindikasi 

cukup kuat; (4) prospek pangsa pasar yang cukup menjanjikan.  

Penetapan program pendidikan life skill yang dikembangkan di SKB Pati 

sudah berjalan cukup baik, karena (1) keterampilan hidup dikembangkan 

berdasarkan minat dan bakat kelompok sasaran; (2) terkait dengan karakteristik 

potensi wilayah setempat misalnya sumber daya alam, ekonomi, pariwisata dan 

sosial budaya; (3) dapat dikembangkan secara nyata sebagai dasar penguatan sektor 

usaha kecil atau industri rumah (home industry) dalam rangka pemberdayaan 

ekonomi masyarakat; (4) pembelajaran berorientasi pada peningkatan kompetensi 

keterampilan untuk berusaha dan bekerja, lebih bersifat aplikatif operasional; (5) 

jenis keterampilan yang ditetapkan oleh pengelola program bersama-sama dengan 

warga belajar, mitra kerja terkait, tokoh masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait 

dengan program pendidikan life skill. 
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4.3.2 Pemahaman Instruktur tentang Prinsip-prinsip Pembelajaran Orang 

Dewasa di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati 

Pemahaman instruktur tentang prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa di 

SKB Pati secara substantif belum dapat terungkap secara tuntas, sebagian besar 

instruktur memahaminya secara parsial dan praktis. Namun demikian para instruktur 

program pendidikan life skill di SKB Pati telah menunjukkan indikasi-indikasi 

konseptual terkait dengan karakteristik pembelajaran orang dewasa, yaitu daya serap 

dalam memahami pembelajaran masih rendah, motivasi belajar harus datang dari 

dalam dirinya sendiri, orientasi belajarnya untuk kepentingan bekerja, orang dewasa 

memiliki beban kehidupan keluarga, bisa hidup mandiri, bisa menghidupi keluarga, 

cara pandang atau pola pikir tentang pentingnya pendidikan lebih bersifat praktis 

untuk kepentingan hari ini, warga belajar dalam pendidikan orang dewasa, 

pendekatan pembelajaran bagi orang dewasa harus lebih empati bagi warga belajar, 

orang dewasa sudah memiliki pengalaman, orang dewasa harus diarahkan pada 

upaya bagaimana warga belajar menemukan tentang siapa dirinya karena mereka 

memiliki potensi yang dia sendiri tidak mengetahuinya. 

Secara teoritik, pemahaman instruktur terhadap prinsip-prinsip pendidikan 

orang dewasa masih terbatas pada beberapa orang saja, namun dalam pelaksanaan di 

lapangan program-program pendidikan life skill secara umum telah melaksanakan 

pembelajaran yang selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa.  

Pemahaman instruktur mengenai prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa 

tersebut, apabila dikaitkan dengan pendidikan orang dewasa dapat dikategorikan 

pada asumsi dan karakteristik orang dewasa dalam belajar. Menurut Knowless (1977 
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: 44), menegaskan bahwa pembelajaran orang dewasa akan berhasil dengan baik jika 

melibatkan baik fisik maupun mental emosionalnya. Karena itu, pelaksanaan 

pembelajaran yang bersifat andragogi sebaiknya mengikuti langkah-langkah : (1) 

menciptakan iklim belajar yang cocok untuk orang dewasa; (2) menciptakan struktur 

organisasi untuk perencanaan yang bersifat partisipatif; (3) mendiagnosa kebutuhan 

belajar; (4) merumuskan tujuan pembelajaran; (5) mengembangkan rancangan 

kegiatan pembelajaran; (6) melaksanakan kegiatan pembelajaran; (7) mendiagnosa 

kembali kebutuhan belajar (evaluasi) dan mereka diperlakukan sebagai teman belajar 

bukan  seperti kedudukan antara guru dan siswa. 

Menurut Bath, D dan Smith C (2004) bahwa, the principles of adult learning 

will be effective if the learners have the opportunity to listen to the material / 

teaching materials that instructors taught, see a demo or visual landscape, 

discussing the matter and have the opportunity to do something with respect to the 

material being studied. (prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa akan dapat 

berjalan efektif apabila warga belajar mempunyai kesempatan untuk mendengarkan 

materi/bahan ajar yang diajarkan instruktur, melihat suatu demo atau pemandangan 

visual, mendiskusikan suatu materi dan mempunyai kesempatan untuk melakukan 

sesuatu sehubungan dengan materi yang dipelajari). 

Beberapa prinsip-prinsip kunci dari pembelajaran orang dewasa, menurut 

Bath, D dan Smith C (2004) bahwa mereka lebih menyukai lingkungan pembelajaran 

yang: (1) aktif, berlandaskan masalah/aktivitas, dibandingkan dengan suasana yang 

pasif (misalnya hanya mendengarkan dan menonton); (2) mendukung dan 

meningkatkan penghargaan terhadap diri sendiri; (3) memberikan kesempatan 
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kepada mereka untuk mengintegrasikan ide-ide tentang apa yang telah mereka 

ketahui sebelumnya; (4) menunjukkan penghargaan kepada mereka sebagai 

pembelajar individual; (5) menghargai pengalaman, pandangan dan kontribusi yang 

mereka berikan; (6) memberikan mereka pilihan-pilihan dan menentukan arah 

pembelajaran sendiri yang bermakna untuk mereka; dan (7) reinforce pembelajaran 

mereka, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk menerapkan 

pembelajaran mereka sesegera mungkin. 

 

4.3.3 Penerapan Prinsip-prinsip Pembelajaran Orang Dewasa pada Program 

Life Skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati 

Mengacu pada tujuan penelitian yaitu penerapan prinsip-prinsip pembelajaran 

orang dewasa pada program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati, 

atas dasar tujuan penelitian tersebut diperoleh hasil wawancara dengan pengelola, 

instruktur tentang penerapan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa pada 

program life skill di SKB Pati. 

4.3.3.1 Perencanaan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa aspek perencanaan tampak ada kecenderungan bahwa penerapan 

prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa pada program life skill yang cukup 

dominan atau menonjol adalah dalam menetapkan materi pembelajaran disesuaikan 

dengan kebutuhan warga belajar. Penetapan tempat, waktu, metode, media dan 

sistem evaluasi yang didasarkan pada proses belajar dan bekerja serta didasarkan 

pada capaian hasil. Yang cukup menarik dicermati dalam penelitian  ini adalah 
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bahwa proses perencanaan pembelajaran ini diawali dengan proses assessment, 

mengenai karakteristik warga belajar. 

Perencanaan pembelajaran pada program life Skill yang orientasinya dalam 

rangka penerapan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa, tahapan perencanaan 

menjadi kunci strategis dalam pembelajaran orang dewasa. Dasar-dasar dalam 

merencanakan program life skill yang diawali dengan proses assessment atau proses 

identifikasi, merupakan penerapan prinsip pendidikan orang dewasa yang strategis. 

Proses assessment atau proses identifikasi sangat penting dilakukan, hal ini 

dimaksudkan untuk mengetahui segala kebutuhan pelatihan yang diperlukan sebelum 

proses pelatihan dilaksanakan. Dalam pelatihan life skill yang dilaksanakan di SKB 

Pati, proses identifikasi dimaksudkan agar jalannya proses pelatihan dapat berjalan 

lancar sehingga tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan baik bagi warga belajar, 

dan instruktur/pengeloa.  

Upaya identifikasi pada program life skill dalam menerapkan prinsip-prinsip 

pembelajaran orang dewasa, sebenarnya merupakan implikasi dari teori kebutuhan 

sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli.  

Kebutuhan belajar orang dewasa pada program life skill kecenderungannya 

lebih pada tingkat kebutuhan keterampilan. Hal ini senada dengan pendapat Travers 

(1973) dalam Sudjana (2001) bahwa ranah psiko-motorik, sering disebut pula dengan 

menggunakan istilah motor skills, psycho-motor skills, skills atau keterampilan. 

Ranah ini meliputi: keterampilan intelek, keterampilan sosial, dan keterampilan 

gerak. Perlu ditambahkan tiga jenis keterampilan lagi ke dalam ranah ini yaitu 

keterampilan teknik, keterampilan produktif dan keterampilan manajerial.  
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4.3.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran 

Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, peneliti dapat menarik 

kesimpulan bahwa aspek pelaksanaan pembelajaran yang meliputi materi, metode, 

dan media pada umumnya sudah dapat dijalankan dengan cukup baik oleh instruktur. 

Dalam konteks pelaksanaan pembelajaran life skill komputer di SKB Kabupaten Pati 

menekankan pada kecakapan vokasional yang dikembangkan berdasarkan prinsip 

broad based, selain kecakapan vokasional yang dikembangkan juga kecakapan sosial 

dimana membekali warga belajar untuk memotivasi warga belajar agar memiliki 

sikap dan keberanian untuk menampilkan diri secara yakin di dunia kerja dan 

masyarakat. 

Instruktur dalam memberikan pembelajaran yang diterapkan pada orang 

dewasa dalam pelaksanaannya telah menerapkan prinsip andragogi, karena dalam 

membelajarkan orang dewasa berbeda dengan membelajarkan anak. Membelajarkan 

anak (pedagogi) lebih banyak merupakan upaya mentransmisikan sejumlah 

pengalaman dan keterampilan dalam rangka mempersiapkan anak untuk menghadapi 

kehidupan di masa datang. Apa yang ditransmisikan didasarkan pada pertimbangan 

warga belajar sendiri, apakah hal tersebut akan bermanfaat bagi warga belajar di 

masa datang. Sebaliknya, pembelajaran orang dewasa (andragogi) lebih menekankan 

pada membimbing dan membantu orang dewasa untuk menemukan pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap dalam rangka memecahkan masalah-masalah kehidupan 

yang dihadapinya. Ketepatan pendekatan yang digunakan dalam penyelenggaraan 

suatu kegiatan pembelajaran tentu akan mempengaruhi hasil belajar warga belajar. 

(Budiningsih, 2005). Senada dengan pendapat di atas, Knowles (1979) menyatakan 
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bahwa, when people learn has aged 17 years, the application of the principle of 

Andragogy in their learning activities has become an eligibility (apabila warga 

belajar telah berumur 17 tahun, penerapan prinsip andragogi dalam kegiatan 

pembelajarannya telah menjadi suatu kelayakan). Usia warga belajar pada kelompok 

belajar program PLS rata-rata di atas 17 tahun, sehingga dengan sendirinya 

penerapan prinsip andragogi pada kegiatan pembelajarannya semestinya diterapkan. 

Pembahasan mengenai aspek pelaksanaan pembelajaran meliputi materi, 

metode, dan media dapat dijelaskan seperti berikut. 

1. Penyampaian Materi 

Pola penyampaian materi yang diberikan dalam pelaksanaan pembelajaran 

orang dewasa dalam program pelatihan life skill di SKB Pati dengan menggunakan 

gabungan metode yaitu metode ceramah. Metode ceramah diberikan pada awal 

pembelajaran. Instruktur menerangkan materi yang diajarkan kemudian setelah 

selesai menyampaikan materi dilanjutkan dengan tanya jawab, warga belajar yang 

belum memahami materi dapat mengajukan pertanyaan kepada instruktur, kemudian 

instruktur berusaha menjelaskan dengan benar agar warga belajar memahami apa 

yang telah dijelaskan oleh instruktur.  

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh instruktur karena 

kompetensi instruktur dalam penyampaian materi kepada warga belajar termasuk 

baik. 

2. Metode Pelatihan 

Dalam penyampaian pembelajaran, instruktur memilih metode yang sesuai 

dengan materi yang akan diberikan. Oleh karena itu, penggunaan metode yang sesuai 
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akan mempermudah warga belajar dalam memahami materi yang diajarkan oleh 

instruktur. 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran orang dewasa pada program 

pelatihan life skill di SKB Pati dengan menggunakan metode praktik, meskipun pada 

awal pembelajaran instruktur memberikan materi pembelajaran secara teori. 

Instruktur menerangkan materi yang diajarkan kemudian setelah selesai 

menyampaikan materi dilanjutkan dengan tanya jawab, warga belajar yang belum 

memahami materi dapat mengajukan pertanyaan kepada instruktur, kemudian 

instruktur berusaha menjelaskan dengan benar agar warga belajar memahami apa 

yang telah dijelaskan oleh instruktur. Pembelajaran dengan metode praktik 

dilaksanakan apabila teori telah diberikan kepada warga belajar dan telah dipahami 

dengan benar. Praktik dilaksanakan di ruang praktik dimana masing-masing warga 

belajar mendapatkan perangkat praktik untuk kemudian instruktur membimbing 

warga belajar untuk melakukan praktik.  

Komposisi penggunaan teori dan praktik lebih banyak penggunaan metode 

praktik. Dalam penelitian ini instruktur lebih menekankan praktik daripada teori 

karena untuk pelatihan life skill banyak membutuhkan praktik daripada teori. Dalam 

pelatihan life skill yang ada di SKB Pati diajarkan dua bidang pelatihan yaitu 

komputer dan menjahit. Dengan demikian dalam praktik, warga belajar 

mempraktikkan teori komputer dan menjahit untuk dipraktikkan dalam ruang 

praktik.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Hariyanto (2012: 1) yang menyatakan bahwa 

instruktur/tutor adalah orang dewasa dengan segala kemampuan yang dimilikinya 
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untuk dapat mengubah psikis dan pola pikir warga belajarnya dari tidak tahu menjadi 

tahu serta mendewasakan warga belajarnya melalui kegiatan pembelajaran. 

Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan baik oleh instruktur karena 

kompetensi instruktur dalam penggunaan metode pembelajaran termasuk baik. 

 

3. 4Media Pelatihan 

Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. 

Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran, perasaan, 

perhatian dan kemampuan atau keterampilan warga belajar  sehingga dapat 

mendorong terjadinya proses belajar. Penggunaan media pembelajaran ini 

disesuaikan dengan tujuan pembelajaran/pelatihan. 

Briggs (1977) dalam Hariyanto (2012: 1) memberikan pengertian media 

pembelajaran sebagai sarana fisik untuk menyampaikan isi/materi pembelajaran 

seperti : buku, film, video dan sebagainya. Kemudian menurut National Education 

Associaton (1969) dalam Hariyanto (2012: 1) mengungkapkan bahwa media 

pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang-

dengar, termasuk teknologi perangkat keras. 

Dalam pelatihan life skill yang dilaksanakan di SKB Pati, media yang 

digunakan adalah untuk pelatihan komputer adalah perangkat komputer dan untuk 

pelatihan menjahit adalah perangkat menjahit. Dalam penelitian ini media 

pembelajaran yang digunakan cukup lengkap, warga belajar mendapatkan 

kelengkapan praktik untuk masing-masing warga belajar sehingga diharapkan 

dengan kelengkapan sarana ini hasil belajar dari warga belajar adalah memuaskan.   
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4.3.3.3 Evaluasi Hasil Pembelajaran 

 Melalui program pelatihan akan diperoleh dua hal, yaitu apakah program 

pelatihan dapat berjalan dengan baik ataukah tidak. Berguna atau tidaknya suatu 

program pelatihan harus dikaitkan dengan tujuan pelatihan (Cascio, 1991) 

Berdasarkan pengertian tersebut menunjukkan bahwa dalam evaluasi, 

instruktur dalam tahap awal harus menentukan fokus yang akan dievaluasi dan 

desain yang akan digunakan. Hal ini berarti harus ada kejelasan apa yang akan 

dievaluasi yang secara implisit menekankan adanya tujuan evaluasi serta adanya 

perencanaan bagaimana melaksanakan evaluasi. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk  mengetahui berhasil 

tidaknya pelatihan harus dilakukan evaluasi. Evaluasi dalam pelatihan life skill di 

SKB Pati dibagi menjadi 2, yaitu evaluasi akhir teori dan evaluasi akhir praktik. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap penyampaian materi dilakukan tes 

formatif untuk mengetahui sejauh mana peserta pelatihan memahami materi yang 

disampaikan, selanjutnya dilakukan tes sumatif yaitu tes tertulis dan praktik secara 

langsung berdasarkan materi yang diberikan. 

Evaluasi dalam pelatihan life skill di SKB Pati (untuk pelatihan komputer) 

menggunakan praktik yaitu warga belajar dihadapkan pada perangkat pelatihan 

berupa komputer kemudian warga belajar diuji untuk membuat laporan 

pertanggungjawaban keuangan dari sebuah perusahaan secara lengkap sesuai dengan 

yang diajarkan dalam teori aplikasi perkantoran. Jika warga belajar dapat 

mengerjakan dengan baik maka dikatakan pelatihan berhasil dengan baik dan warga 

belajar akan mendapatkan nilai lebih. Evaluasi juga dilakukan dengan pengamatan 
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terhadap segala sesuatu yang dilakukan warga belajar pada saat di ruang praktik. 

Evaluasi  juga dilakukan secara tertulis untuk mengetahui sejauh mana warga belajar 

memahami teori yang diberikan instruktur. Standar nilai yang dikehendaki adalah > 

70, artinya warga belajar dinyatakan berhasil apabila nilai hasil evaluasi di atas 70. 

Ketentuan nilai berdasarkan hasil wawancara dengan instruktur adalah: 70-79 

kategori cukup, 80-94 kategori baik dan > 94 kategori sangat baik.      
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

4.3 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka beberapa kesimpulan 

dalam penelitian ini adalah: 

5.1.1.1 Profil Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati dalam Penyelenggaraan 

Program Life Skill bertujuan untuk memberdayakan masyarakat yang tidak 

mampu dengan memberi keterampilan kepada masyarakat agar mampu 

meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan bagi keluarganya. Adapun jenis 

program yang dikembangkan di SKB Kabupaten Pati meliputi Program 

PAUD, Program Kesetaraan yaitu  Kejar Paket A,Kejar Paket B,Kejar Paket 

C, Program Kursus yaitu menjahit dan komputer, serta Program Dikmas 

yaitu keaksaraan terpadu. Dan program yang menjadi unggulan di SKB 

Kabupaten Pati adalah Program Kursus dan Pelatihan khususnya program 

pelatihan komputer dan program pelatihan menjahit. Dengan jumlah warga 

belajar saat ini yang mengikuti pelatihan komputer mencapai 62 warga 

belajar dan menjahit 107 orang. 

5.1.1.2 Pemahaman Instruktur tentang Prinsip-prinsip Pembelajaran Orang Dewasa 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati secara substantif belum 

terungkap secara mendetail, pemahamanannya masih bersifat parsial dan 

praktis, Namun demikian para instruktur program pendidikan life skill di 

SKB Pati telah menunjukkan indikasi-indikasi konseptual terkait dengan 

karakteristik pembelajaran orang dewasa. 
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5.1.1.3 Penerapan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa pada program life skill 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati yang dilakukan oleh instruktur 

pada umumnya dapat dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini bisa dilihat 

terhadap hal-hal berikut: (a) aspek perencanaan tampak ada kecenderungan 

bahwa penerapan prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa pada program 

life skill yang cukup dominan. (b) Aspek pelaksanaan pembelajaran yang 

meliputi materi, metode, dan media pada umumnya sudah dapat dijalankan 

dengan cukup baik oleh instruktur.  

(c) Evaluasi dilaksanakan secara praktik. Kriteria menggunakan SKL 

ketentuan jika warga belajar dapat mengerjakan dengan baik maka 

dikatakan pelatihan berhasil dengan baik dan warga belajar akan 

mendapatkan nilai lebih. Evaluasi teori dilakukan dengan menggunakan tes, 

ketentuan SKL apabila warga belajar mencapai > 70 dinyatakan berhasil. 

 

4.4 Saran  

Berdasarkan kesimpulan seperti tersebut di atas, beberapa saran yang dapat 

dikemukakan adalah: 

5.2.1 SKB Pati sebagai salah satu kelembagaan pendidikan luar sekolah memiliki 

posisi stategis. Konsentrasi penyelenggaraan program life skill sebagai salah 

satu ciri khas dan prioritas bagi SKB Pati. Oleh karena itu pengembangan 

kelembagaan SKB Pati hendaknya mengacu dan dapat memenuhi standar 

minimal manajemen SKB sebagaimana dirancang Direktorat Tenaga Teknis 

Ditjen DIKLUSEPORA Depertemen Pendidikan Nasional. Kebijakan dan 

keberadaan program life skill yang telah dikembangan SKB Pati khususnya 
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program kursus dan pelatihan komputer, hendaknya dapat diarahkan dan 

dikembangkan tidak hanya terbatas pada tuang lingkup kerja SKB Pati tetapi 

dapat diperluas pada kawasan potensial lainnya yang ada di wilayah 

Kabupaten Pati.   

5.2.2 Prinsip-prinsip pendidikan orang dewasa secara teoretis maupun praktis 

merupakan alternatif pembelajaran yang tidak bisa ditawar-tawar lagi dalam 

program-program pendidikan luar sekolah. Oleh karena itu upaya untuk 

meningkatkan pemahaman instruktur terhadap prinsip-prinsip andragogi 

dapat dilakukan melalui (a) orientasi pada setiap tahap kegiatan pembelajaran 

orang dewasa; (b) perlu diikutkan pada pelatihan khusus seperti pelatihan 

komputer agar kompetensi instruktur dalam menjalankan tugasnya sebagai 

instruktur komputer benar-benar dapat menunjukkan kemampuan dan 

keahliannya di bidang komputer; (c) bimbingan dan fasilitasi pada 

pelaksanaan program kursus dan pelatihan khususnya di bidang komputer 

dapat melibatkan unsur perguruan tinggi khususnya jurusan PLS. 

5.2.3 Kriteria keberhasilan model pembelajaran apapun pada hakikatnya terkait 

dengan pencapaian hasil belajar oleh warga belajar pada program life skill. 

Upaya untuk meningkatkan agar hasil belajar warga belajar tercapai secara 

optimal dapat dilakukan melalui (a) upaya motivasi dan stimulasi belajar bagi 

warga belajar pada fase identifikasi harus dilakukan secara optimal; (b) 

proses pembelajaran lebih berorientasi pada praktik kerja (learning by doing), 

pemberian reward hasil usaha yang menjanjikan; dan (c) sistem evaluasi 

tidak hanya berorientasi pada hasil namun juga pada proses dan dampak 

belajarnya.  
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Lampiran 1 
 
 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 
PENERAPAN PRINSIP PEMBELAJARAN ORANG DEWASA PADA  

PROGRAM LIFE SKILL DI SKB KABUPATEN PATI 
 

No Pertanyaan Penelitian Aspek Yang Diteliti Indikator Sumber Data Instrumen/Media 
 

1. 
 
Bagaimana profil SKB Pati 
dalam penyelenggaraan 
program life skill sebagai 
salah satu bentuk 
pembelajaran masyarakat?  

 
1. Profil SKB Pati 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Profil Program Life Skill 

 
a. Sejarah SKB Pati. 
b. Profil Personal SKB 

Pati. 
c. Program SKB Pati. 
d. Wilayah Kerja SKB 

Pati. 
e. Sasaran program 

SKB Pati. 
f. Sarana Prasarana. 
g. Proses 

penyelenggaraan. 
 
a. Tujuan. 
b. Jenis Keterampilan. 
c. Struktur personalia. 
d. Keadaan instruktur. 
e. Keadaan warga 

belajar. 
f. Kurikulum. 
g. Sarpras 

 
a. Pengelola 
b. penyelenggara 
c. Instuktur 
d. Warga belajar 

 
a. Pedoman 

observasi. 
b. Format Studi 

Dokumentasi. 
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h. Sistem evaluasi. 
i. Hasil yang telah 

dicapai. 
j. kendala 

2. Seberapa besar pemahaman 
instruktur tentang prinsip-
prinsip pembelajaran orang 
dewasa? 

Pemahaman instruktur tentang 
prinsip-prinsip pembelajaran orang 
dewasa. 

a. Pemahaman 
instruktur tentang 
asumsi warga belajar 
orang dewasa. 

b. Pemahaman 
instruktur tentang 
kondisi belajar orang 
dewasa. 

c. Pemahaman 
instruktur tentang 
metode belajar bagi 
orang dewasa. 

d. Pemahaman 
instruktur tentang 
evaluasi belajar bagi 
orang dewasa. 

a. Instruktur. a. Pedoman 
wawancara. 

3. Apakah sistem perencanaan, 
pengorganisasian, metode 
pembelajaran dan sistem 
pembelajaran yang 
diterapkan instruktur dalam 
program life skill telah 
mengacu pada tuntutan 
penerapan prinsip-prinsip 
pembelajaran orang dewasa? 

1. Perencanaan Pembelajaran 
 
 
 
 
 
2. Pelaksanaan Pembelajaran 
 
 

a. Pihak yang terlibat 
dalam perencanaan 

b. Langkah/prosedur 
c. Aspek yang 

direncanakan 
 
a. Aktivitas 

Pengelola/Penyeleng
gara dan Instruktur. 

a. Instruktur  
b. Pengelola  

 

a. Pedoman 
wawancara. 
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3. Evaluasi Hasil Pembelajaran 

b. Aktivitas warga 
belajar  

c. Waktu , sarpras 
 

d. Metode, media. 
 
a. Pihak yang 

mengevaluasi. 
b. Langkah-langkah. 
c. Tehnik Evaluasi 
d. Hasil Evaluasi. 
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Lampiran 2 
 
 

PEDOMAN WAWANCARA 
(Untuk Pengelola, Penyelenggara, Instruktur) 

 

A. Profil SKB Pati 

Identitas Responden: 
 
Nama :  
Alamat :  
Usia :  
Pekerjaan :  

      Tanggal/Pukul  :  
      Tempat :  

 
1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, kapan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati ini berdiri? 

2. Atas dasar pertimbangan apa Bapak/Ibu didirikannya Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, siapa pencetus gagasan/pendiri Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati ini? 

4. Apa yang menjadi visi, misi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

5. Berapa jumlah personil/pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati?  

6. Bagaimana struktur personalia Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

7. Menurut Bapak/Ibu apa yang mendasari untuk menetapkan kualifikasi dan 

personalia Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

8. Apa saja jenis program yang dikembangkan di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 
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9. Bagaimana untuk pengembangan kemampuan personalia Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

10. Apa yang mendasari dalam penetapan jenis program yang dikembangkan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

11. Bagaimanakah prencanaan program yang ada di SKB Pati? 

12. Sepengetahuan Bapak/Ibu, adakah program yang menjadi unggulan di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten  Pati? 

13. Prestasi apa saja yang pernah dicapai Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati dalam melaksanakan programnya? 

14. Adakah batasan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati 

dalam melaksanakan programnya? 

15. Berdasarkan apa penetapan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

16. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

17. Permasalahan apa saja yang dominan dalam pelaksanaan program di 

Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten Pati?  

18. Siapa saja yang menjadi sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

19. Adakah prioritas sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati? 

20. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

di Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten Pati? 
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21. Bagaimana karakteristik sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

22. Apa saja jenis sarana/prasarana program yang dimiliki Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

23. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana program Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

24. Bagaimana kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

25. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

26. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

27. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

28. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

29. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 
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B. Profil Program Life Skill 

Identitas Responden: 
 
Nama :  
Alamat :  
Usia :  
Pekerjaan :  
Tanggal :  
Tempat :  
 
1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, kapan program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati mulai diselenggarakan? 

2. Apa yang mendasari diselenggarakannya program life skill? 

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, siapa pencetus gagasan program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

4. Apa yang menjadi tujuan program life skill? 

5. Berapa jumlah personil/pengelola program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

6. Bagaimana struktur personalia program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

7. Bagaimana karakteristik dan kualifikasi personalia program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

8. Bagaimana pengembangan kemampuan personal program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

9. Apa saja jenis program yang dikembangkan pada program life skill? 

10. Apa yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan pada 

program life skill?  
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11. Sepengetahuan Bapak/Ibu, adakah program yang menjadi unggulan pada 

program life skill?  

12. Prestasi apa saja yang pernah dicapai oleh program life skill? 

13. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program life skill? 

14. Siapa saja yang menjadi sasaran program life skill? 

15. Adakah prioritas sasaran program life skill?  

16. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

life skill? 

17. Apa alasan yang melandasi warga belajar mengikuti program life skill? 

18. Bagaimanakah karakteristik sasaran program life skill? 

19. Bagaimana penyusunan kurikulum program life skill yang diselenggarakan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

20. Bagaimana kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh warga belajar? 

21. Apa saja jenis sarana/prasarana yang dimiliki pada program life skill di 

SKB Kabupaten Pati? 

22. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana pada program life skill? 

Jawab : Perolehan sarana/prasarana dari pemerintah setempat. 
23. Bagaimana kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki 

program life skill?  

24. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

25. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?. 
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26. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program life 

skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

27. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

28. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan program 

life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

29. Menurut Bapak/ Ibu apa saja yang menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan program life skill? 
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C. Pemahaman Instruktur tentang Prinsip-Prinsip Pembelajaran Orang 

Dewasa 

Identitas Responden: 
 
Nama :  
Alamat :  
Usia :  
Pekerjaan :  
Hari/Tanggal/Pukul  :  
Tempat :  
 
 

1. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang kesiapan belajar orang dewasa? 

2. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang pengalaman belajar orang 

dewasa? 

3. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang orientasi terhadap belajar orang 

dewasa? 

4. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang konsep diri pada orang 

dewasa? 

5. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang kebutuhan belajar yang 

diinginkan oleh warga belajar dalam pembelajaran? 

6. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang lingkungan belajar yang 

kondusif dalam pembelajaran? 

7. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang warga belajar dalam 

merumuskan tujuan belajarnya? 

8. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang proses belajar pada warga 

belajar yang dikaitakan dengan pengalaman belajar ? 
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9. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu dalam menetapkan metode 

pembelajaran yang  sesuai dengan kebutuhan warga belajar? 

10. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang langkah-langkah evaluasi yang 

benar untuk pembelajaran life skill pada orang dewasa? 
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PEDOMAN WAWANCARA 
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN ORANG 

DEWASA PADA PROGRAM LIFE SKILL DI SKB PATI DITINJAU  
DARI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN  

EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN 
(Untuk Pengelola/Penyelenggara/Instruktur) 

 
Identitas Responden     : 
 
Nama :  
Alamat :  
Usia :  
Pendidikan :  
Pekerjaan :  
Hari/Tanggal/Pukul  :  
Tempat :  
 
1. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu menyiapkan 

(merencanakan) terlebih dahulu untuk kegiatan belajar mengajar? 
2. Apabila merencanakan, siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut? 
3.  Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Bapak/Ibu dalam merencanakan  

kegiatan belajar pada program life skill? 
4. Apa saja yang Bapak/Ibu siapkan dan aspek-aspek apa saja yang direncanakan 

sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada program life skill? 
5. Bagaimana cara perencanaan penetapan setiap aspek program pembelajaran 

tersebut dilihat dari aspek: 
a. Tujuan pembelajaran:  
b. Materi pembelajaran : 
c. Waktu dan tempat pembelajaran :  
d. Metode pembelajaran :  
e. Sarana dan media pembelajaran :  
f. Evaluasi hasil pembelajaran :  

6. Adakah faktor pendorong dan penghambat yang Bapak/Ibu rasakan dalam 
merencanakan kegiatan pembelajaran pada program life skill? 

7. Kapan dan berapa lama proses pembelajaran pada pelaksanaan program life 
skill ini diselenggarakan? 

8. Apa yang mendasari dalam penetapan waktu kegiatan pembelajaran pada 
program life skill? 

9. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran (kuantitas, dan 
kualitas) pada program life skill? 
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10. Bagaimana dan berdasarkan apa cara pemanfaatan sarana dan prasarana dalam 
proses pembelajaran pada program life skill? 

11. Materi apa saja yang biasa Bapak/Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran 
program life skill? 

12. Bagaimana cara Bapak/Ibu menetapkan materi pembelajaran pada program 
life skill? 

13. Dengan cara bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan materi pembelajaran pada 
kegiatan pembelajaran program life skill? 

14. Kemukakan langkah-langkah yang Bapak/Ibu tempuh dalam menyampaikan 
materi pada kegiatan pembelajaran program life skill? 

15. Media apa saja yang biasa Bapak/Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran 
program life skill? 

16. Bagaimana dan siapa yang menetapkan media pembelajaran tersebut? 
17. Dalam proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu pernah melakukan evaluasi? 
18. Apabila pernah, bagaimana caranya? 
19. Aspek-aspek apa saja yang Bapak/Ibu evaluasi? 
20. Apakah Bapak/Ibu melibatkan warga belajar dalam melakukan evaluasi? 
21. Kalau ya, bagaimana caranya? 
22. Bagimana cara pengolahan hasil evaluasi tersebut? 
23. Dipergunakan untuk kepentingan apa hasil evaluasi tersebut? 
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HASIL OBSERVASI 
No Uraian Ya Tidak 

 

1. 

 

 

2.  

 

 

3.  

 

4.  

 

 

 

5.  

 

6.  

 

 

7. 

 

8.  

 

9.  

 

 

10.  

 

11. 

 

 

Instruktur pada awal pembelajaran menyampaikan tujuan 

pembelajaran yang bermanfat bagi pemenuhan kebutuhan 

belajar. 

Instruktur membantu setiap warga belajar untuk 

menyampaikan pendapat dalam pemenuhan kebutuhan 

belajar. 

Instruktur membantu warga belajar dalam mendiagnosa 

perbedaan pendapat dalam pemenuhan kebutuhan belajar. 

Instruktur membantu warga belajar dalam 

mengidentifikasi masalah yang mereka alami karena 

adanya perbedaan pendapat dalam pemenuhan kebutuhan 

belajar. 

Instruktur memberikan kondisi fisik yang menyenangkan 

bagi warga belajar. 

Instruktur memandang setiap warga belajar sebagai 

pribadi yang bermanfaat saling menghormati perasaan dan 

gagasan warga belajar. 

Instruktur membangun hubungan saling membantu 

dengan warga belajar. 

Instruktur melibatkan warga belajar dalam proses 

merumuskan tujuan belajar. 

Instruktur turut serta dalam merancang pengalaman 

belajar yang melibatkan warga belajar dalam setiap 

keputusan bersama. 

Instruktur turut serta dalam memilih metode yang 

melibatkan warga belajar dalam setiap keputusan bersama. 

Instruktur membantu warga belajar dalam mengorganisir 

dirinya. 

 

√ 

 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

 

√ 

 

√ 
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12.  

 

13. 

 

14. 

 

15. 

16.  

 

 

17.  

 

 

 

  

Instruktur membantu warga belajar dalam menggunakan 

pengalaman mereka sebagai sumber belajar. 

Instruktur menyampaikan presentasi dalam proses belajar 

berdasarkan tingkat pengalaman peserta. 

Instruktur membantu warga belajar dalam 

mengaplikasikan belajar terhadap pengalaman mereka. 

Instruktur membuat belajar lebih bermakana dan terpadu. 

Instruktur melibatkan warga belajar dalam 

mengembangkan metode dalam mengukur kemajuan 

terhadap tujuan belajar. 

Instruktur membantu warga belajar untuk 

mengembangkan prosedur dalam megevaluasi diri sendiri. 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

 

√ 

√ 

 

 

√ 
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Lampiran 3 
 

 
HASIL WAWANCARA 

 

B. Profil SKB Pati 

Identitas Responden: 
 
Nama : Drs. Johar Nurchomsatun 
Alamat : Ds. Tlogorejo Kec.Telogowungu, Pati 
Usia : 50 Tahun 
Pekerjaan : Kepala SKB Kabupaten Pati 

      Tanggal/Pukul  : 1 Mei 2013 
      Tempat : SKB Kabupaten Pati 

 
1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, kapan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati ini berdiri? 

Jawab : SKB berdiri  tepatnya pada tanggal 1 juli 1995 mbak.  

2. Atas dasar pertimbangan apa Bapak/Ibu didirikannya Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : yang jelas  mbak SKB didirikan atas dasar melihat dari program-

program PLS yang ada di lapangan kurang begitu menyentuh masyarakat 

yang terkait pembelajaran yang tidak efektif dan efisien. Misalnya kejar 

paket metode pembelajarannya hanya bersifat akademisnya. Kemudian 

kelompok belajar usaha tidak ada bentuk pembelajarannya yang bisa 

meningkatkan motivasi dari masyarakat. Oleh karena itu pemerintah 

provinsi waktu itu menawarkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pati 

untuk membuka SKB Kabupaten Pati yang tugas pokok dan fungsinya 

adalah membuka percontohan dan pengendalian mutu dari PAUD, Non 

Formal dan Informal. 

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, siapa pencetus gagasan/pendiri Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati ini? 

Jawab : Pencetus pendiri SKB adalah Bapak Subawi dimana beliau adalah 

pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Dinas Departemen Pendidikan 

dan Kebudayaan. 
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4. Apa yang menjadi visi, misi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :   

Visi SKB Kabupaten Pati:   

• Peningkatan mutu pendidikan PAUD, Non Formal, dan Informal 

melalui pelayanan maksimal dan pengembangan model. 

Misi SKB Kabupaten Pati: 

• Melaksanakan proses pembelajaran PAUD, Non Formal, dan 

Informal. 

• Mengkaji dan mengembangkan program dan model PAUD, Non 

Formal, dan Informal sebagai bahan masukan penyelenggaraan 

PAUDNI di tiap penyelenggara. 

• Memberikan bimbingan dan evaluasi program PAUDNI 

• Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan sikap mental yang diperlukan untuk pengembangan diri 

bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat jenjang lebih 

tinggi. 

• Mengembangkan dan mengevaluasi sistem informasi di bidang 

PAUDNI. 

• Melaksanakan urusan ketata usahaan. 

5. Berapa jumlah personil/pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati? Jawab : S1 Kependidikan 16 orang, S1 Non Kependidikan 11 orang, 

S2 Kependidikan 2 orang dan diploma non kependidikan 3 orang.   

6. Bagaimana struktur personalia Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Strukuktur Personalia SKB Kabupaten Pati: 

• Kepala SKB                : Drs.Johar Nurchomsatun 

• Kasubag Tata Usaha   : Anna Prihaningtyas,S.Sos,S.Pd 

• Staff               : Sri Dewi,S.Pd 

     Sri Nurhayati 

     Isa Yuni M,S.Pai 

     Kartono,S.Pd 

     Joko Mulyono 
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• Pengelola PAUD      :   Sunarti,M.Pd 

     Sri Hartami,SE 

     Dra. Sutik  

     Tri Arti Pratiwi,S.Pd 

     Nur Hidayati,S.Ag 

     Nur Kusumawati,SE 

• Pengelola Kesetaraan : Anshori  

     Nuningtyas Budiati,S.Pd 

     Sutami Tririni,S.Pd 

     Eko Sudiharto,S.Pd 

     Adi Suryowiwoho,S.Sos 

     Sri Lestari,SE 

• Pengelola Kursus     :   Sunarto,S.Pd 

     Ati Khumaidi, SH 

     Tri Murniningsih,M.Pd 

     Hani Indriyani,S.Pd 

     Widodo,S.Pd 

     Sri Murwati,S.Pt 

     Sudarmanto,S.Pi 

• Pengelola Dikmas   :    Ninik Sumarti,S.Pd 

     Sri Kartini,SE,S.Pd 

     M. Jamil,S.Ag 

     Syahid AM,SP 

     Sekarlati,S.Pd 

    Sri Handayani,S.Pd 

7. Menurut Bapak/Ibu apa yang mendasari untuk menetapkan kualifikasi dan 

personalia Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Sesuai kualifikasi pendidikan yang dimiliki tenaga tehniknis 

misalnya pada keahlian komputer merupakan dari sarjana komputer dan 

ditempatkan pada bidang kursus komputer, lalu pada lulusan sarjana PLS 

di tempatkan di bidang DIKMAS. 
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      Pengalaman sebelum menjadi pamong belajar tadinya merupakan tenaga 

kontrak lalu setelah itu pengelola SKB mempertimbangkan untuk direkrut  

berdasarkan  sesuai debngan bidang dan keahlian mereka. 

8. Apa saja jenis program yang dikembangkan di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Secara umum mbak  program-program yang ada di SKB Pati itu 

ya meliputi program PAUD, program kesetaraan, program kursus dan 

pelatihan serta program dikmas. 

9. Bagaimana untuk pengembangan kemampuan personalia Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : ya biar kemampuan dan pengetahuan instruktur berkembang mbak 

caranya ya itu para instruktur diikutsertakan, diikutkan seminar pelatihan, 

diikutkan studi banding, workshop, kegiatan pelatihan-pelatihaan yang 

tujuannya instruktur biar makin terampil. 

10. Apa yang mendasari dalam penetapan jenis program yang dikembangkan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan di 

SKB itu mbak berdasarkan identifikasi di masyarakat jika melihat 

lembaga-lembaga program pembelajaran di masyarakat dimana proses 

pembelajaran dan metode pembelajaran masyarakat yang perlu 

memperoleh penanganan akan segera di tindak lanjuti. Misalnya pada 

kejar paket c pada kenyataan di lapangan hanya beberapa kali pertemuan, 

dan sekarang ini kami coba 4 kali masuk pembelajaran. 

11. Bagaimanakah prencanaan program yang ada di SKB Pati? 

Jawab : Perencanaan program SKB itu mbak diawali mulai identifikasi 

kebutuhan masyarakat setelah itu kita tau, disambung  semua bidang itu ya 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, jumlahe berapa yang kira-kira 

perlu pelayanan terus dilihat lan diambil dibuat skala prioritas disesuaikan 

sama dana yang ada lantas lanjut kurikulum yang sesuai program SKB 

mbak setelah sesuai baru dilaksanakan sesuai perencanaan yaitu: 

mengorganisasi warga belajar, pengelolaan kelas,metode pembelajaran 
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terakhir sarpras. 

12.  Sepengetahuan Bapak/Ibu, adakah program yang menjadi unggulan di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten  Pati? 

Jawab : Program unggulan SKB adalah program kursusnya yang terdiri 

dari komputer dan jait. Lalu kejar paket c dimana agar benar-benar 

program kejar paket c ini setara pada SMA pada umumnya yang proses 

pembelajarannya 6 hari, 4 hari akdemik dan 2 hari vokasi. 

13. Prestasi apa saja yang pernah dicapai Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati dalam melaksanakan programnya? 

Jawab : Tahun 2012 siswa pernah memenangkan juara cerdas cermat 

kesetraan paket b mewakili kabupaten ke tingkat provinsi,Tahun 2013 

menjuarai tutor kejar paket c di tingkat kabupaten ke tingkat 

provinsi,Tahun 2013 menjuarai pamong belajar di tingkat kabupaten ke 

tingkat provinsi,Tahun 2013 menjuarai TBM keliling di tingkat kabupaten 

ke tingkat provinsi,Tahun 2013 menjuarai keaksaraan fungsional di 

ringkat kabupaten ke tingkat provinsi. 

14. Adakah batasan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati 

dalam melaksanakan programnya? 

Jawab : Ada batasan wilayah kerja SKB. 

15. Berdasarkan apa penetapan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 38 Tahun 2008 tentang 

pembangunan organisasi, tupoksi UPTD SKB Kabupaten Pati bahwa 

UPTD SKB Kabupaten Pati wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten 

Pati yang terdiri dari 21 kecamatan,Keputusan MENDIKBUD No. 23 

Tahun 1997,Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2011 tentang tugas pokok 

dan fungsi kelembagaan UPTD SKB. 

16. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :  Nah kalu Potensi wilayah Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 

Kecamatan yang terdiri dari banyak pedesaan dimana masih ada warga 
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masyarakat yang minim pengetahuan, keterampilan dan pendidikan maka 

program-program yang kami selenggarakan muaranya berasal dari bawah 

(botton up) identifikasi kebutuhan masyarakat, kesulitan-kesulitan 

masyarakat yang terkait dengan PLS kemudian kita sharingkan dengan 

team yang sudah dibentuk berdasarkan bidang masing-masing kemudian 

akan dibentuk skala prioritas permasalahan dan langkah atau solusi apa 

yang akan di ambil untuk menangani masalah di masyarakat tersebut. 

17. Permasalahan apa saja yang dominan dalam pelaksanaan program di 

Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten Pati?  

Jawab : Yang pertama itu Dana ini dikarenakan sejak adanya otonomi 

daerah maka SKB kesulitan untuk memperoleh dana melalui APBD 

sehingga program-program sulit terlaksana. Kemudian mbak peningkatan 

minat warga belajar untuk belajar sangat sulit dan perlu adanya sosialisasi 

untuk memotivasi masyarakat tentang pentingnya wajib belajar 9 tahun 

yang bekerja sama dengan PKBM di Kecamatan. Nah yang terakhir mbak 

pengembangan keterampilan dan vokasi pada masyarakat perlu di 

tingkatkan lagi agar minat masyarakat semakin tinggi. 

18. Siapa saja yang menjadi sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Sasaran program SKB adalah semua masyarakat wilayah 

Kabupaten Pati yang putus sekolah, buta aksara, penduduk misin, 

pengangguran. 

19. Adakah prioritas sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati? 

Jawab : Ada mbak, sasaran prioritasnya adalah drop out SD/MI kelas IV 

keatas dibawah 15 tahun dan 15 tahun keatas, drop out SD/MI/SMP/MTs 

dibawah 15 tahun dan 15 tahun ke atas, tidak melanjutkan ke 

SMP/MTs./KPB/SMA/MA/SMK. 

20. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

di Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten Pati? 

Jawab : Jumlah sasaran program yang sedang mengikuti program di SKB 
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itu mbak ,Keaksaraan fungsional: 20 warga belajar,Paket a: 20 warga 

belajar,Paket b: 32 warga belajar,Paket c: 286 warga belajar,Kursus 

komputer:  62 warga belajar, PAUD: 21 warga belajar, TPA: 14 warga 

belajar. 

21. Bagaimana karakteristik sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Karakteristik sasaran program SKB kabuten pati pada Program 

PAUD anak berusia 0-6 tahun,Buta aksara usia 10-44 tahun keatas,Drop 

out SD/MI kelas IV keatas usia diawah 15 tahun dan 15 tahun keatas,Drop 

out SD/MI/SMP/MTs. Dibawah 15 tahun dan 15 tahun keatas. 

22. Apa saja jenis sarana/prasarana program yang dimiliki Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : “sarprasnya SKB ya pada kenyataannya sudah memadai mbak dan 

bisa digunakan warga belajar buat beraktifitas tapi kenyataane ya itu mbak 

belum optimal jumlahe ya salah satunya faktor bantuan dari pemerintah 

pusat yang belum diturunkan”. 

Sarana/Prasarana program yang dimiliki SKB Kabupaten pati adalah 

Kursus jait : ruang kursus jait, mesin jahit 18 unit, meja 20 buah, kursi 20 

buah, LCD 1 unit,Kursus komputer : ruang komputer, ruang teori, 

komputer 18 unit, meja 20 buah, kursi 40 buah, LCD 1 unit,Kejar paket 

A,B,C : memiliki ruang kelas masing-masing, buku, meja dan kursi yang 

memadai, PAUD : memiliki ruang kelas yang dilengkapi dengan APE, 

buku bacaan anak,TBM : memiliki 1 unit mobil untuk taman bacaan 

masyarakat keliling. 

23. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana program Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Cara perolehan dana sarana/prasarana berasal dari pemerintah 

setempat mbak. 

24. Bagaimana kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :. sarprasnya SKB ya pada kenyataannya sudah memadai mbak dan 
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bisa digunakan warga belajar buat beraktifitas tapi kenyataane ya itu mbak 

belum optimal jumlahe ya salah satunya faktor bantuan dari pemerintah 

pusat yang belum diturunkan. 

25. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Mekanisme penggunaan sarana/prasarana program di SKB 

disesuaikan dengan program-program yang sedang berjalan di SKB 

sehingga  sarana/prasarana dapat digunakan secara maksimal. 

26. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Perencanaan program SKB mbak diawali mulai identifikasi 

kebutuhan masyarakat setelah itu kita tau, disambung  semua bidang itu ya 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, jumlahe berapa yang kira-kira 

perlu pelayanan terus dilihat lan diambil dibuat skala prioritas disesuaikan 

sama dana yang ada lantas lanjut kurikulum yang sesuai program SKB 

mbak setelah sesuai baru dilaksanakan sesuai perencanaan yaitu: 

mengorganisasi warga belajar, pengelolaan kelas,metode pembelajaran 

terakhir sarpras. 

27. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :  Langkah pelaksanaan program di SKB merupakan implementasi 

dari perencanaan yang meliputi: pengorganisasian warga belajar, 

pengelolaan kelas, metode pembelajaran pada tiap program di SKB, sarana 

dan prasarana program di SKB. 

28. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab :Mekanisme evaluasi program di SKB melihat program yang diikuti 

oleh peserta didik, misalnya pada kesetaraan evaluasinya menguunakan 

ujian nasional, sedangkan kursus melihat berapa lama dia mengambil 

paket kursus misal 6 bulan atau 3 bulan nanti akan dapat sertifikat. Pada 

PAUD tidak ada evaluasi baku dimana anak dapat mengikuti 
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perkembangan motorik anak dan mendapatkan sertifikat tapi tidak bisa 

untuk mendaftar SD. 

29. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Instansi yang terlibat dalam pengembangan SKB Kabupaten Pati 

dari DISTANAK yang merupakan lintas sektoral pertanian,Lembaga 

pemasyarakatan bekerja sama dengan SKB melalui perkembagan 

akademik narapidana,Perusahaan kacang garuda, dua kelinci untuk 

peningkatan kualitas akademik pekerja,Pabrik gula pakis,Simpang 5 TV 

pada bidang publikasi tenteng program unggulan SKB melalui media 

elektronik,Perusahaan garment di Bandung yang siap menerima lulusan 

kursus jait dari SKB Pati. 
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HASIL WAWANCARA 
C. Profil SKB Pati 

Identitas Responden: 
 
Nama : Anshori 
Alamat : Ds. Blaru 
Usia : 38Tahun 
Pekerjaan : Pengelola Program Kesetaraan 
Tanggal : 1 Mei 2013 
Tempat : SKB Kabupaten Pati 
 
1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, kapan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati ini berdiri? 

Jawab : Setahu saya mbak SKB berdiri pada tanggal 1 juli 1995. 

2. Atas dasar pertimbangan apa Bapak/Ibu didirikannya Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Pada saat itu  mbak pemerintah provinsi waktu itu menawarkan 

kepada pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk membuka SKB 

Kabupaten Pati yang tugas pokok dan fungsinya adalah membuka 

percontohan dan pengendalian mutu dari PAUD, Non Formal dan 

Informal. 

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, siapa pencetus gagasan/pendiri Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati ini? 

Jawab : Pencetus pendiri SKB adalah Bapak Subawi.. 

4. Apa yang menjadi visi, misi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :   

Visi SKB Kabupaten Pati:   
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• Peningkatan mutu pendidikan PAUD, Non Formal, dan Informal 

melalui pelayanan maksimal dan pengembangan model. 

Misi SKB Kabupaten Pati: 

• Melaksanakan proses pembelajaran PAUD, Non Formal, dan 

Informal. 

• Mengkaji dan mengembangkan program dan model PAUD, Non 

Formal, dan Informal sebagai bahan masukan penyelenggaraan 

PAUDNI di tiap penyelenggara. 

• Memberikan bimbingan dan evaluasi program PAUDNI 

• Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan sikap mental yang diperlukan untuk pengembangan diri 

bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat jenjang lebih 

tinggi. 

• Mengembangkan dan mengevaluasi sistem informasi di bidang 

PAUDNI. 

• Melaksanakan urusan ketata usahaan. 

5. Berapa jumlah personil/pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati? Jawab : S1 Kependidikan 16 orang, S1 Non Kependidikan 11 orang, 

S2 Kependidikan 2 orang dan diploma non kependidikan 3 orang.   

6. Bagaimana struktur personalia Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Strukuktur Personalia SKB Kabupaten Pati: 

• Kepala SKB                : Drs.Johar Nurchomsatun 

• Kasubag Tata Usaha   : Anna Prihaningtyas,S.Sos,S.Pd 
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• Staff               : Sri Dewi,S.Pd 

     Sri Nurhayati 

     Isa Yuni M,S.Pai 

     Kartono,S.Pd 

     Joko Mulyono 

• Pengelola PAUD      :   Sunarti,M.Pd 

     Sri Hartami,SE 

     Dra. Sutik  

     Tri Arti Pratiwi,S.Pd 

     Nur Hidayati,S.Ag 

     Nur Kusumawati,SE 

• Pengelola Kesetaraan : Anshori  

     Nuningtyas Budiati,S.Pd 

     Sutami Tririni,S.Pd 

     Eko Sudiharto,S.Pd 

     Adi Suryowiwoho,S.Sos 

     Sri Lestari,SE 

• Pengelola Kursus     :   Sunarto,S.Pd 

     Ati Khumaidi, SH 

     Tri Murniningsih,M.Pd 

     Hani Indriyani,S.Pd 

     Widodo,S.Pd 

     Sri Murwati,S.Pt 
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     Sudarmanto,S.Pi 

• Pengelola Dikmas   :    Ninik Sumarti,S.Pd 

     Sri Kartini,SE,S.Pd 

     M. Jamil,S.Ag 

     Syahid AM,SP 

     Sekarlati,S.Pd 

    Sri Handayani,S.Pd 

7. Menurut Bapak/Ibu apa yang mendasari untuk menetapkan kualifikasi dan 

personalia Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Sesuai kualifikasi pendidikan yang dimiliki tenaga tehniknis 

misalnya pada keahlian komputer merupakan dari sarjana komputer dan 

ditempatkan pada bidang kursus komputer, lalu pada lulusan sarjana PLS 

di tempatkan di bidang DIKMAS. Pengalaman sebelum menjadi pamong 

belajar tadinya merupakan tenaga kontrak lalu setelah itu pengelola SKB 

mempertimbangkan untuk direkrut  berdasarkan  sesuai debngan bidang 

dan keahlian mereka. 

8. Apa saja jenis program yang dikembangkan di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : program yang ada di SKB : program PAUD, program kesetaraan, 

program kursus dan pelatihan serta program dikmas. 

Program kesetaraan yang berjalan di SKB Pati mbak terdiri dari kejar 

paket A setara SD, B setara SMP, C setara SMA. Jumlah warga belajare 
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beda-beda mbak, kalau kejar paket A jumlahe 20 orang, kejar paket B 23 

orang, yang paling banyak ya kejar paket C 286 orang. 

9. Bagaimana untuk pengembangan kemampuan personalia Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : ya biar kemampuan dan pengetahuan instruktur berkembang mbak 

caranya ya itu para instruktur diikutsertakan, diikutkan seminar pelatihan, 

diikutkan studi banding, workshop, kegiatan pelatihan-pelatihaan yang 

tujuannya instruktur biar makin terampil 

10. Apa yang mendasari dalam penetapan jenis program yang dikembangkan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan di 

SKB adalah berdasarkan identifikasi di masyarakat jika melihat lembaga-

lembaga program pembelajaran di masyarakat dimana proses 

pembelajaran dan metode pembelajaran masyarakat yang perlu 

memperoleh penanganan akan segera di tindak lanjuti. 

11. Bagaimanakah prencanaan program yang ada di SKB Pati? 

Jawab : Perencanaan program SKB mbak diawali mulai identifikasi 

kebutuhan masyarakat setelah itu kita tau, disambung  semua bidang itu ya 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, jumlahe berapa yang kira-kira 

perlu pelayanan terus dilihat lan diambil dibuat skala prioritas disesuaikan 

sama dana yang ada lantas lanjut kurikulum yang sesuai program SKB 

mbak setelah sesuai baru dilaksanakan sesuai perencanaan yaitu: 

mengorganisasi warga belajar, pengelolaan kelas,metode pembelajaran 
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terakhir sarpras. 

12.  Sepengetahuan Bapak/Ibu, adakah program yang menjadi unggulan di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten  Pati? 

Jawab : Program unggulan SKB adalah program kursusnya yang terdiri 

dari komputer dan jait. Lalu kejar paket c dimana agar benar-benar 

program kejar paket c ini setara pada SMA pada umumnya yang proses 

pembelajarannya 6 hari, 4 hari akdemik dan 2 hari vokasi. 

13. Prestasi apa saja yang pernah dicapai Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati dalam melaksanakan programnya? 

Jawab : Tahun 2012 siswa pernah memenangkan juara cerdas cermat 

kesetraan paket b mewakili kabupaten ke tingkat provinsi,Tahun 2013 

menjuarai tutor kejar paket c di tingkat kabupaten ke tingkat 

provinsi,Tahun 2013 menjuarai pamong belajar di tingkat kabupaten ke 

tingkat provinsi,Tahun 2013 menjuarai TBM keliling di tingkat kabupaten 

ke tingkat provinsi,Tahun 2013 menjuarai keaksaraan fungsional di 

ringkat kabupaten ke tingkat provinsi. 

14. Adakah batasan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati 

dalam melaksanakan programnya? 

Jawab : Ada batasan wilayah kerja SKB. 

15. Berdasarkan apa penetapan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 38 Tahun 2008 tentang 

pembangunan organisasi, tupoksi UPTD SKB Kabupaten Pati bahwa 
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UPTD SKB Kabupaten Pati wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten 

Pati yang terdiri dari 21 kecamatan,Keputusan MENDIKBUD No. 23 

Tahun 1997,Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2011 tentang tugas pokok 

dan fungsi kelembagaan UPTD SKB. 

16. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Potensi wilayah Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 Kecamatan 

yang terdiri dari banyak pedesaan dimana masih ada warga masyarakat 

yang minim pengetahuan, keterampilan dan pendidikan.. 

17. Permasalahan apa saja yang dominan dalam pelaksanaan program di 

Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten Pati?  

Jawab : Dana ini dikarenakan sejak adanya otonomi daerah maka SKB 

kesulitan untuk memperoleh dana melalui APBD sehingga program-

program sulit terlaksana. 

18. Siapa saja yang menjadi sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Sasaran program SKB adalah semua masyarakat wilayah 

Kabupaten Pati yang putus sekolah, buta aksara, penduduk misin, 

pengangguran. 

19. Adakah prioritas sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati? 

Jawab : Ada, sasaran prioritasnya adalah drop out SD/MI kelas IV keatas 

dibawah 15 tahun dan 15 tahun keatas, drop out SD/MI/SMP/MTs 
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dibawah 15 tahun dan 15 tahun ke atas, tidak melanjutkan ke 

SMP/MTs./KPB/SMA/MA/SMK. 

20. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

di Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten Pati? 

Jawab : Jumlah sasaran program yang sedang mengikuti program di SKB 

itu mbak ,Keaksaraan fungsional: 20 warga belajar,Paket a: 20 warga 

belajar,Paket b: 32 warga belajar,Paket c: 286 warga belajar,Kursus 

komputer:  62 warga belajar, PAUD: 21 warga belajar, TPA: 14 warga 

belajar. 

21. Bagaimana karakteristik sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Karakteristik sasaran program SKB kabuten pati pada Program 

PAUD anak berusia 0-6 tahun,Buta aksara usia 10-44 tahun keatas,Drop 

out SD/MI kelas IV keatas usia diawah 15 tahun dan 15 tahun keatas,Drop 

out SD/MI/SMP/MTs. Dibawah 15 tahun dan 15 tahun keatas. 

22. Apa saja jenis sarana/prasarana program yang dimiliki Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : “sarprasnya SKB ya pada kenyataannya sudah memadai mbak dan 

bisa digunakan warga belajar buat beraktifitas.  

Sarana/Prasarana program yang dimiliki SKB Kabupaten pati 

adalah,Kursus jait : ruang kursus jait, mesin jahit 18 unit, meja 20 buah, 

kursi 20 buah, LCD 1 unit,Kursus komputer : ruang komputer, ruang teori, 

komputer 18 unit, meja 20 buah, kursi 40 buah, LCD 1 unit,Kejar paket 
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A,B,C : memiliki ruang kelas masing-masing, buku, meja dan kursi yang 

memadai, PAUD : memiliki ruang kelas yang dilengkapi dengan APE, 

buku bacaan anak,TBM : memiliki 1 unit mobil untuk taman bacaan 

masyarakat keliling. 

23. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana program Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Cara perolehan dana sarana/prasarana berasal dari pemerintah 

setempat. 

24. Bagaimana kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki SKB belum 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat/usser atau perusahaan. Misalnya 

pada bidang jahit masih menggunakan mesin jahit biasa padahal di 

perusahaan garment menggunkan mesin jahit high speed yang berdinamo 

besar. Lalu jumlah komputer yang terbatas yang perlu adanya 

penambahan. 

25. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Mekanisme penggunaan sarana/prasarana program di SKB 

disesuaikan dengan program-program yang sedang berjalan di SKB 

sehingga  sarana/prasarana dapat digunakan secara maksimal. 

26. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 
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Jawab : Langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan program di 

SKB adalah menetapkan tujuan program di SKB, mengidentifikasi 

kebutuhan warga belajar di SKB, menyusun kurikulum sesuai dengan 

program di SKB. 

27. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :  Langkah pelaksanaan program di SKB merupakan implementasi 

dari perencanaan yang meliputi: pengorganisasian warga belajar, 

pengelolaan kelas, metode pembelajaran pada tiap program di SKB, sarana 

dan prasarana program di SKB. 

28. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab :Mekanisme evaluasi program di SKB melihat program yang diikuti 

oleh peserta didik, misalnya pada kesetaraan evaluasinya menguunakan 

ujian nasional, sedangkan kursus melihat berapa lama dia mengambil 

paket kursus misal 6 bulan atau 3 bulan nanti akan dapat sertifikat. Pada 

PAUD tidak ada evaluasi baku dimana anak dapat mengikuti 

perkembangan motorik anak dan mendapatkan sertifikat tapi tidak bisa 

untuk mendaftar SD. 

29. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Instansi yang terlibat dalam pengembangan SKB Kabupaten Pati 

dari DISTANAK yang merupakan lintas sektoral pertanian,Lembaga 
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pemasyarakatan bekerja sama dengan SKB melalui perkembagan 

akademik narapidana.Perusahaan kacang garuda, dua kelinci untuk 

peningkatan kualitas akademik pekerja.Pabrik gula pakis,Simpang 5 TV 

pada bidang publikasi tenteng program unggulan SKB melalui media 

elektronik.Perusahaan garment di Bandung yang siap menerima lulusan 

kursus jait dari SKB Pati. 
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HASIL WAWANCARA 
 

D. Profil SKB Pati 

Identitas Responden: 
 
Nama : Sri Hartami,SE 
Alamat : Ds. Kaborongan, Pati 
Usia : 45Tahun 
Pekerjaan : Pengelola program PAUD 
Tanggal  : 1 Mei 2013 
Tempat : SKB Kabupaten Pati 
 
1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, kapan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati ini berdiri? 

Jawab :  Kalau tidak salah ya mbak SKB berdiri pada tanggal 1 juli 1995. 

2. Atas dasar pertimbangan apa Bapak/Ibu didirikannya Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : SKB didirikan atas dasar melihat dari program-program PLS yang 

ada di lapangan kurang begitu menyentuh masyarakat yang terkait 

pembelajaran yang tidak efektif dan efisien.. 

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, siapa pencetus gagasan/pendiri Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati ini? 

Jawab : Pencetus pendiri SKB adalah Bapak Subawi mbak. 

4. Apa yang menjadi visi, misi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :   

Visi SKB Kabupaten Pati:   

• Peningkatan mutu pendidikan PAUD, Non Formal, dan Informal 

melalui pelayanan maksimal dan pengembangan model. 

Misi SKB Kabupaten Pati: 

• Melaksanakan proses pembelajaran PAUD, Non Formal, dan 

Informal. 
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• Mengkaji dan mengembangkan program dan model PAUD, Non 

Formal, dan Informal sebagai bahan masukan penyelenggaraan 

PAUDNI di tiap penyelenggara. 

• Memberikan bimbingan dan evaluasi program PAUDNI 

• Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan sikap mental yang diperlukan untuk pengembangan diri 

bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat jenjang lebih 

tinggi. 

• Mengembangkan dan mengevaluasi sistem informasi di bidang 

PAUDNI. 

• Melaksanakan urusan ketata usahaan. 

5. Berapa jumlah personil/pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati? Jawab : S1 Kependidikan 16 orang, S1 Non Kependidikan 11 orang, 

S2 Kependidikan 2 orang dan diploma non kependidikan 3 orang.   

6. Bagaimana struktur personalia Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Strukuktur Personalia SKB Kabupaten Pati: 

• Kepala SKB                : Drs.Johar Nurchomsatun 

• Kasubag Tata Usaha   : Anna Prihaningtyas,S.Sos,S.Pd 

• Staff               : Sri Dewi,S.Pd 

     Sri Nurhayati 

     Isa Yuni M,S.Pai 

     Kartono,S.Pd 

     Joko Mulyono 

• Pengelola PAUD      :   Sunarti,M.Pd 

     Sri Hartami,SE 

     Dra. Sutik  

     Tri Arti Pratiwi,S.Pd 

     Nur Hidayati,S.Ag 

     Nur Kusumawati,SE 

• Pengelola Kesetaraan : Anshori  

     Nuningtyas Budiati,S.Pd 
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     Sutami Tririni,S.Pd 

     Eko Sudiharto,S.Pd 

     Adi Suryowiwoho,S.Sos 

     Sri Lestari,SE 

• Pengelola Kursus     :   Sunarto,S.Pd 

     Ati Khumaidi, SH 

     Tri Murniningsih,M.Pd 

     Hani Indriyani,S.Pd 

     Widodo,S.Pd 

     Sri Murwati,S.Pt 

     Sudarmanto,S.Pi 

• Pengelola Dikmas   :    Ninik Sumarti,S.Pd 

     Sri Kartini,SE,S.Pd 

     M. Jamil,S.Ag 

     Syahid AM,SP 

     Sekarlati,S.Pd 

    Sri Handayani,S.Pd 

7. Menurut Bapak/Ibu apa yang mendasari untuk menetapkan kualifikasi dan 

personalia Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Sesuai kualifikasi pendidikan yang dimiliki tenaga tehniknis 

misalnya pada keahlian komputer merupakan dari sarjana komputer dan 

ditempatkan pada bidang kursus komputer, lalu pada lulusan sarjana PLS 

di tempatkan di bidang DIKMAS. 

8. Apa saja jenis program yang dikembangkan di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : program yang ada di SKB meliputi kesetaraan, PAUD, kursus dan 

pelatihan sertta program Dikmas. 

kalau PAUD itu sudah berdiri sendiri sejak lama mbak sebelum dapat 

bantuan dari pemerintah pusat ya jadine PAUD-nya seadane wae mbak, 

tapi tahun berikute mulai dapat bantuan dari pemerintah berupa dana, 
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kelengkapan pembelajaran semacam spidol, penghapus, papan tulis, meja, 

kursi. Ya sejak itu PAUD-nya berkembang sampe sekarang. 

9. Bagaimana untuk pengembangan kemampuan personalia Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : ya biar kemampuan dan pengetahuan instruktur berkembang mbak 

caranya ya itu para instruktur diikutsertakan, diikutkan seminar pelatihan, 

diikutkan studi banding, workshop, kegiatan pelatihan-pelatihaan yang 

tujuannya instruktur biar makin terampil. 

10. Apa yang mendasari dalam penetapan jenis program yang dikembangkan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan di 

SKB adalah berdasarkan identifikasi di masyarakat.. 

11. Bagaimanakah prencanaan program yang ada di SKB Pati? 

Jawab : Perencanaan program SKB mbak diawali mulai identifikasi 

kebutuhan masyarakat setelah itu kita tau, disambung  semua bidang itu ya 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, jumlahe berapa yang kira-kira 

perlu pelayanan terus dilihat lan diambil dibuat skala prioritas.. 

12.  Sepengetahuan Bapak/Ibu, adakah program yang menjadi unggulan di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten  Pati? 

Jawab : Program unggulan SKB adalah program kursusnya yang terdiri 

dari komputer dan jait. Lalu kejar paket c dimana agar benar-benar 

program kejar paket c ini setara pada SMA pada umumnya yang proses 

pembelajarannya 6 hari, 4 hari akdemik dan 2 hari vokasi. 

13. Prestasi apa saja yang pernah dicapai Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati dalam melaksanakan programnya? 

Jawab : Tahun 2012 siswa pernah memenangkan juara cerdas cermat 

kesetraan paket b mewakili kabupaten ke tingkat provinsi,Tahun 2013 

menjuarai tutor kejar paket c di tingkat kabupaten ke tingkat 

provinsi,Tahun 2013 menjuarai pamong belajar di tingkat kabupaten ke 

tingkat provinsi,Tahun 2013 menjuarai TBM keliling di tingkat kabupaten 

ke tingkat provinsi,Tahun 2013 menjuarai keaksaraan fungsional di 
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ringkat kabupaten ke tingkat provinsi. 

14. Adakah batasan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati 

dalam melaksanakan programnya? 

Jawab : Ada batasan wilayah kerja SKB. 

15. Berdasarkan apa penetapan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 38 Tahun 2008 tentang 

pembangunan organisasi, tupoksi UPTD SKB Kabupaten Pati bahwa 

UPTD SKB Kabupaten Pati wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten 

Pati yang terdiri dari 21 kecamatan,Keputusan MENDIKBUD No. 23 

Tahun 1997,Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2011 tentang tugas pokok 

dan fungsi kelembagaan UPTD SKB. 

16. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Potensi wilayah Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 Kecamatan 

yang terdiri dari banyak pedesaan dimana masih ada warga masyarakat 

yang minim pengetahuan, keterampilan dan pendidikan.. 

17. Permasalahan apa saja yang dominan dalam pelaksanaan program di 

Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten Pati?  

Jawab :Dana ini dikarenakan sejak adanya otonomi daerah maka SKB 

kesulitan untuk memperoleh dana melalui APBD sehingga program-

program sulit terlaksana,npeningkatan minat warga belajar untuk belajar, 

pengembangan keterampilan dan vokasi pada masyarakat perlu di 

tingkatkan lagi agar minat masyarakat semakin tinggi. 

18. Siapa saja yang menjadi sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Sasaran program SKB adalah semua masyarakat wilayah 

Kabupaten Pati yang putus sekolah, buta aksara, penduduk misin, 

pengangguran. 

19. Adakah prioritas sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati? 
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Jawab : Ada, sasaran prioritasnya adalah drop out SD/MI kelas IV keatas 

dibawah 15 tahun dan 15 tahun keatas, drop out SD/MI/SMP/MTs 

dibawah 15 tahun dan 15 tahun ke atas, tidak melanjutkan ke 

SMP/MTs./KPB/SMA/MA/SMK. 

20. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

di Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten Pati? 

Jawab : Jumlah sasaran program yang sedang mengikuti program di SKB 

itu mbak ,Keaksaraan fungsional: 20 warga belajar,Paket a: 20 warga 

belajar,Paket b: 32 warga belajar,Paket c: 286 warga belajar,Kursus 

komputer:  62 warga belajar, PAUD: 21 warga belajar, TPA: 14 warga 

belajar 

21. Bagaimana karakteristik sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Karakteristik sasaran program SKB kabuten pati pada Program 

PAUD anak berusia 0-6 tahun,Buta aksara usia 10-44 tahun keatas,Drop 

out SD/MI kelas IV keatas usia diawah 15 tahun dan 15 tahun keatas,Drop 

out SD/MI/SMP/MTs. Dibawah 15 tahun dan 15 tahun keatas. 

22. Apa saja jenis sarana/prasarana program yang dimiliki Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : “sarprasnya SKB ya pada kenyataannya sudah memadai mbak dan 

bisa digunakan warga belajar buat beraktifitas tapi kenyataane ya itu mbak 

belum optimal jumlahe ya salah satunya faktor bantuan dari pemerintah 

pusat yang belum diturunkan”. 

Sarana/Prasarana program yang dimiliki SKB Kabupaten pati 

adalah,Kursus jait : ruang kursus jait, mesin jahit 18 unit, meja 20 buah, 

kursi 20 buah, LCD 1 unit,Kursus komputer : ruang komputer, ruang teori, 

komputer 18 unit, meja 20 buah, kursi 40 buah, LCD 1 unit,Kejar paket 

A,B,C : memiliki ruang kelas masing-masing, buku, meja dan kursi yang 

memadai,PAUD : memiliki ruang kelas yang dilengkapi dengan APE, 

buku bacaan anak,TBM : memiliki 1 unit mobil untuk taman bacaan 

masyarakat keliling. 
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23. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana program Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Cara perolehan dana sarana/prasarana berasal dari pemerintah 

setempat. 

24. Bagaimana kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki SKB sudah 

memadai.. 

25. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Mekanisme penggunaan sarana/prasarana program di SKB 

disesuaikan dengan program-program yang sedang berjalan di SKB 

sehingga  sarana/prasarana dapat digunakan secara maksimal. 

26. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan program di 

SKB adalah menetapkan tujuan program di SKB, mengidentifikasi 

kebutuhan warga belajar di SKB, menyusun kurikulum sesuai dengan 

program di SKB. 

27. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :  Langkah pelaksanaan program di SKB merupakan implementasi 

dari perencanaan yang meliputi: pengorganisasian warga belajar, 

pengelolaan kelas, metode pembelajaran pada tiap program di SKB, sarana 

dan prasarana program di SKB. 

28. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab :Mekanisme evaluasi program di SKB melihat program yang diikuti 

oleh peserta didik, misalnya pada kesetaraan evaluasinya menguunakan 

ujian nasional, sedangkan kursus melihat berapa lama dia mengambil 

paket kursus misal 6 bulan atau 3 bulan nanti akan dapat sertifikat. Pada 
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PAUD tidak ada evaluasi baku dimana anak dapat mengikuti 

perkembangan motorik anak dan mendapatkan sertifikat tapi tidak bisa 

untuk mendaftar SD. 

29. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Instansi yang terlibat dalam pengembangan SKB Kabupaten Pati 

dari DISTANAK yang merupakan lintas sektoral pertanian,Lembaga 

pemasyarakatan bekerja sama dengan SKB melalui perkembagan 

akademik narapidana,Perusahaan kacang garuda, dua kelinci untuk 

peningkatan kualitas akademik pekerja,Pabrik gula pakis,Simpang 5 TV 

pada bidang publikasi tenteng program unggulan SKB melalui media 

elektronik,Perusahaan garment di Bandung yang siap menerima lulusan 

kursus jait dari SKB Pati. 
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HASIL WAWANCARA 
 

E. Profil SKB Pati 

Identitas Responden: 
 
Nama : Ninik Sumartini, S.Pd 
Alamat : Ds. Bendan 
Usia : 47Tahun 
Pekerjaan : Pengelola Program Kursus dan Pelatihan 
Tanggal : 1 Mei 2013 
Tempat : SKB Kabupaten Pati 
 
1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, kapan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati ini berdiri? 

Jawab : Setahu saya mbak  SKB berdiri pada tanggal 1 juli 1995. 

2. Atas dasar pertimbangan apa Bapak/Ibu didirikannya Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Pada saat itu  mbak pemerintah provinsi waktu itu menawarkan 

kepada pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk membuka SKB 

Kabupaten Pati yang tugas pokok dan fungsinya adalah membuka 

percontohan dan pengendalian mutu dari PAUD, Non Formal dan 

Informal. 

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, siapa pencetus gagasan/pendiri Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati ini? 

Jawab : Pencetus pendiri SKB adalah Bapak Subawi.. 

4. Apa yang menjadi visi, misi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :   

Visi SKB Kabupaten Pati:   
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• Peningkatan mutu pendidikan PAUD, Non Formal, dan Informal 

melalui pelayanan maksimal dan pengembangan model. 

Misi SKB Kabupaten Pati: 

• Melaksanakan proses pembelajaran PAUD, Non Formal, dan 

Informal. 

• Mengkaji dan mengembangkan program dan model PAUD, Non 

Formal, dan Informal sebagai bahan masukan penyelenggaraan 

PAUDNI di tiap penyelenggara. 

• Memberikan bimbingan dan evaluasi program PAUDNI 

• Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan sikap mental yang diperlukan untuk pengembangan diri 

bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat jenjang lebih 

tinggi. 

• Mengembangkan dan mengevaluasi sistem informasi di bidang 

PAUDNI. 

• Melaksanakan urusan ketata usahaan. 

5. Berapa jumlah personil/pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati? Jawab : S1 Kependidikan 16 orang, S1 Non Kependidikan 11 orang, 

S2 Kependidikan 2 orang dan diploma non kependidikan 3 orang.   

6. Bagaimana struktur personalia Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Strukuktur Personalia SKB Kabupaten Pati: 

• Kepala SKB                : Drs.Johar Nurchomsatun 

• Kasubag Tata Usaha   : Anna Prihaningtyas,S.Sos,S.Pd 
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• Staff               : Sri Dewi,S.Pd 

     Sri Nurhayati 

     Isa Yuni M,S.Pai 

     Kartono,S.Pd 

     Joko Mulyono 

• Pengelola PAUD      :   Sunarti,M.Pd 

     Sri Hartami,SE 

     Dra. Sutik  

     Tri Arti Pratiwi,S.Pd 

     Nur Hidayati,S.Ag 

     Nur Kusumawati,SE 

• Pengelola Kesetaraan : Anshori  

     Nuningtyas Budiati,S.Pd 

     Sutami Tririni,S.Pd 

     Eko Sudiharto,S.Pd 

     Adi Suryowiwoho,S.Sos 

     Sri Lestari,SE 

• Pengelola Kursus     :   Sunarto,S.Pd 

     Ati Khumaidi, SH 

     Tri Murniningsih,M.Pd 

     Hani Indriyani,S.Pd 

     Widodo,S.Pd 

     Sri Murwati,S.Pt 
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     Sudarmanto,S.Pi 

• Pengelola Dikmas   :    Ninik Sumarti,S.Pd 

     Sri Kartini,SE,S.Pd 

     M. Jamil,S.Ag 

     Syahid AM,SP 

     Sekarlati,S.Pd 

    Sri Handayani,S.Pd 

7. Menurut Bapak/Ibu apa yang mendasari untuk menetapkan kualifikasi dan 

personalia Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Sesuai kualifikasi pendidikan yang dimiliki tenaga tehniknis 

misalnya pada keahlian komputer merupakan dari sarjana komputer dan 

ditempatkan pada bidang kursus komputer, lalu pada lulusan sarjana PLS 

di tempatkan di bidang DIKMAS. Pengalaman sebelum menjadi pamong 

belajar tadinya merupakan tenaga kontrak lalu setelah itu pengelola SKB 

mempertimbangkan untuk direkrut  berdasarkan  sesuai debngan bidang 

dan keahlian mereka. 

8. Apa saja jenis program yang dikembangkan di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : program yang ada di SKB : program PAUD, program kesetaraan, 

program kursus dan pelatihan serta program dikmas. 

kalo dikmas SKB Pati mbak yang lalu-lalu berjalan ya keaksaraan terpadu. 

Biasanya mbak yang mengikuti program keaksaraan terpadu orang buta 

aksara terus nyuwun sewu gak mudeng itung-itungan babar blas. Kan 
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tujuan keaksaraan terpadu ini membantu lan melayani, membelajarkan 

masyarakat yang belum bisa calistung biar lancar calistung setelah 

mengikuti keaksaraan terpadu. 

9. Bagaimana untuk pengembangan kemampuan personalia Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : ya biar kemampuan dan pengetahuan instruktur berkembang mbak 

caranya ya itu para instruktur diikutsertakan, diikutkan seminar pelatihan, 

diikutkan studi banding, workshop, kegiatan pelatihan-pelatihaan yang 

tujuannya instruktur biar makin terampil 

10. Apa yang mendasari dalam penetapan jenis program yang dikembangkan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan di 

SKB adalah berdasarkan identifikasi di masyarakat jika melihat lembaga-

lembaga program pembelajaran di masyarakat dimana proses 

pembelajaran dan metode pembelajaran masyarakat yang perlu 

memperoleh penanganan akan segera di tindak lanjuti. 

11. Bagaimanakah prencanaan program yang ada di SKB Pati? 

Jawab : Perencanaan program SKB mbak diawali mulai identifikasi 

kebutuhan masyarakat setelah itu kita tau, disambung  semua bidang itu ya 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, jumlahe berapa yang kira-kira 

perlu pelayanan terus dilihat lan diambil dibuat skala prioritas disesuaikan 

sama dana yang ada lantas lanjut kurikulum yang sesuai program SKB 

mbak setelah sesuai baru dilaksanakan sesuai perencanaan yaitu: 
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mengorganisasi warga belajar, pengelolaan kelas,metode pembelajaran 

terakhir sarpras. 

12.  Sepengetahuan Bapak/Ibu, adakah program yang menjadi unggulan di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten  Pati? 

Jawab : Program unggulan SKB adalah program kursusnya yang terdiri 

dari komputer dan jait. Lalu kejar paket c dimana agar benar-benar 

program kejar paket c ini setara pada SMA pada umumnya yang proses 

pembelajarannya 6 hari, 4 hari akdemik dan 2 hari vokasi. 

13. Prestasi apa saja yang pernah dicapai Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati dalam melaksanakan programnya? 

Jawab : Tahun 2012 siswa pernah memenangkan juara cerdas cermat 

kesetraan paket b mewakili kabupaten ke tingkat provinsi,Tahun 2013 

menjuarai tutor kejar paket c di tingkat kabupaten ke tingkat 

provinsi,Tahun 2013 menjuarai pamong belajar di tingkat kabupaten ke 

tingkat provinsi,Tahun 2013 menjuarai TBM keliling di tingkat kabupaten 

ke tingkat provinsi,Tahun 2013 menjuarai keaksaraan fungsional di 

ringkat kabupaten ke tingkat provinsi. 

14. Adakah batasan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati 

dalam melaksanakan programnya? 

Jawab : Ada batasan wilayah kerja SKB. 

15. Berdasarkan apa penetapan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 38 Tahun 2008 tentang 
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pembangunan organisasi, tupoksi UPTD SKB Kabupaten Pati bahwa 

UPTD SKB Kabupaten Pati wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten 

Pati yang terdiri dari 21 kecamatan,Keputusan MENDIKBUD No. 23 

Tahun 1997,Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2011 tentang tugas pokok 

dan fungsi kelembagaan UPTD SKB. 

16. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Potensi wilayah Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 Kecamatan 

yang terdiri dari banyak pedesaan dimana masih ada warga masyarakat 

yang minim pengetahuan, keterampilan dan pendidikan.. 

17. Permasalahan apa saja yang dominan dalam pelaksanaan program di 

Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten Pati?  

Jawab : Dana ini dikarenakan sejak adanya otonomi daerah maka SKB 

kesulitan untuk memperoleh dana melalui APBD sehingga program-

program sulit terlaksana. 

18. Siapa saja yang menjadi sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Sasaran program SKB adalah semua masyarakat wilayah 

Kabupaten Pati yang putus sekolah, buta aksara, penduduk misin, 

pengangguran. 

19. Adakah prioritas sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati? 

Jawab : Ada, sasaran prioritasnya adalah drop out SD/MI kelas IV keatas 
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dibawah 15 tahun dan 15 tahun keatas, drop out SD/MI/SMP/MTs 

dibawah 15 tahun dan 15 tahun ke atas, tidak melanjutkan ke 

SMP/MTs./KPB/SMA/MA/SMK. 

20. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

di Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten Pati? 

Jawab : Jumlah sasaran program yang sedang mengikuti program di SKB 

itu mbak ,Keaksaraan fungsional: 20 warga belajar,Paket a: 20 warga 

belajar,Paket b: 32 warga belajar,Paket c: 286 warga belajar,Kursus 

komputer:  62 warga belajar, PAUD: 21 warga belajar, TPA: 14 warga 

belajar. 

21. Bagaimana karakteristik sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Karakteristik sasaran program SKB kabuten pati pada Program 

PAUD anak berusia 0-6 tahun,Buta aksara usia 10-44 tahun keatas,Drop 

out SD/MI kelas IV keatas usia diawah 15 tahun dan 15 tahun keatas,Drop 

out SD/MI/SMP/MTs. Dibawah 15 tahun dan 15 tahun keatas. 

22. Apa saja jenis sarana/prasarana program yang dimiliki Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : “sarprasnya SKB ya pada kenyataannya sudah memadai mbak dan 

bisa digunakan warga belajar buat beraktifitas.  

Sarana/Prasarana program yang dimiliki SKB Kabupaten pati 

adalah,Kursus jait : ruang kursus jait, mesin jahit 18 unit, meja 20 buah, 

kursi 20 buah, LCD 1 unit,Kursus komputer : ruang komputer, ruang teori, 
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komputer 18 unit, meja 20 buah, kursi 40 buah, LCD 1 unit,Kejar paket 

A,B,C : memiliki ruang kelas masing-masing, buku, meja dan kursi yang 

memadai, PAUD : memiliki ruang kelas yang dilengkapi dengan APE, 

buku bacaan anak,TBM : memiliki 1 unit mobil untuk taman bacaan 

masyarakat keliling. 

23. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana program Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Cara perolehan dana sarana/prasarana berasal dari pemerintah 

setempat. 

24. Bagaimana kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki SKB belum 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat/usser atau perusahaan. Misalnya 

pada bidang jahit masih menggunakan mesin jahit biasa padahal di 

perusahaan garment menggunkan mesin jahit high speed yang berdinamo 

besar. Lalu jumlah komputer yang terbatas yang perlu adanya 

penambahan. 

25. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Mekanisme penggunaan sarana/prasarana program di SKB 

disesuaikan dengan program-program yang sedang berjalan di SKB 

sehingga  sarana/prasarana dapat digunakan secara maksimal. 
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26. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan program di 

SKB adalah menetapkan tujuan program di SKB, mengidentifikasi 

kebutuhan warga belajar di SKB, menyusun kurikulum sesuai dengan 

program di SKB. 

27. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :  Langkah pelaksanaan program di SKB merupakan implementasi 

dari perencanaan yang meliputi: pengorganisasian warga belajar, 

pengelolaan kelas, metode pembelajaran pada tiap program di SKB, sarana 

dan prasarana program di SKB. 

28. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab :Mekanisme evaluasi program di SKB melihat program yang diikuti 

oleh peserta didik, misalnya pada kesetaraan evaluasinya menguunakan 

ujian nasional, sedangkan kursus melihat berapa lama dia mengambil 

paket kursus misal 6 bulan atau 3 bulan nanti akan dapat sertifikat. Pada 

PAUD tidak ada evaluasi baku dimana anak dapat mengikuti 

perkembangan motorik anak dan mendapatkan sertifikat tapi tidak bisa 

untuk mendaftar SD. 

29. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 
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Jawab : Instansi yang terlibat dalam pengembangan SKB Kabupaten Pati 

dari DISTANAK yang merupakan lintas sektoral pertanian,Lembaga 

pemasyarakatan bekerja sama dengan SKB melalui perkembagan 

akademik narapidana.Perusahaan kacang garuda, dua kelinci untuk 

peningkatan kualitas akademik pekerja.Pabrik gula pakis,Simpang 5 TV 

pada bidang publikasi tenteng program unggulan SKB melalui media 

elektronik.Perusahaan garment di Bandung yang siap menerima lulusan 

kursus jait dari SKB Pati. 



182 
 

 
 

HASIL WAWANCARA 
 

F. Profil SKB Pati 

Identitas Responden: 
 
Nama : Sunarto,S.Pd 
Alamat : Ds. Tambak Romo 
Usia : 45Tahun 
Pekerjaan : Pengelola Program Kursus dan Pelatihan 
Tanggal : 1 Mei 2013 
Tempat : SKB Kabupaten Pati 
 
1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, kapan Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati ini berdiri? 

Jawab : Setahu saya mbak  SKB berdiri pada tanggal 1 juli 1995. 

2. Atas dasar pertimbangan apa Bapak/Ibu didirikannya Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Pada saat itu  mbak pemerintah provinsi waktu itu menawarkan 

kepada pemerintah daerah Kabupaten Pati untuk membuka SKB 

Kabupaten Pati yang tugas pokok dan fungsinya adalah membuka 

percontohan dan pengendalian mutu dari PAUD, Non Formal dan 

Informal. 

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, siapa pencetus gagasan/pendiri Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati ini? 

Jawab : Pencetus pendiri SKB adalah Bapak Subawi.. 

4. Apa yang menjadi visi, misi Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :   

Visi SKB Kabupaten Pati:   
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• Peningkatan mutu pendidikan PAUD, Non Formal, dan Informal 

melalui pelayanan maksimal dan pengembangan model. 

Misi SKB Kabupaten Pati: 

• Melaksanakan proses pembelajaran PAUD, Non Formal, dan 

Informal. 

• Mengkaji dan mengembangkan program dan model PAUD, Non 

Formal, dan Informal sebagai bahan masukan penyelenggaraan 

PAUDNI di tiap penyelenggara. 

• Memberikan bimbingan dan evaluasi program PAUDNI 

• Membina warga belajar agar memiliki pengetahuan, keterampilan 

dan sikap mental yang diperlukan untuk pengembangan diri 

bekerja mencari nafkah atau melanjutkan ke tingkat jenjang lebih 

tinggi. 

• Mengembangkan dan mengevaluasi sistem informasi di bidang 

PAUDNI. 

• Melaksanakan urusan ketata usahaan. 

5. Berapa jumlah personil/pengelola Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati? Jawab : S1 Kependidikan 16 orang, S1 Non Kependidikan 11 orang, 

S2 Kependidikan 2 orang dan diploma non kependidikan 3 orang.   

6. Bagaimana struktur personalia Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Strukuktur Personalia SKB Kabupaten Pati: 

• Kepala SKB                : Drs.Johar Nurchomsatun 

• Kasubag Tata Usaha   : Anna Prihaningtyas,S.Sos,S.Pd 
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• Staff               : Sri Dewi,S.Pd 

     Sri Nurhayati 

     Isa Yuni M,S.Pai 

     Kartono,S.Pd 

     Joko Mulyono 

• Pengelola PAUD      :   Sunarti,M.Pd 

     Sri Hartami,SE 

     Dra. Sutik  

     Tri Arti Pratiwi,S.Pd 

     Nur Hidayati,S.Ag 

     Nur Kusumawati,SE 

• Pengelola Kesetaraan : Anshori  

     Nuningtyas Budiati,S.Pd 

     Sutami Tririni,S.Pd 

     Eko Sudiharto,S.Pd 

     Adi Suryowiwoho,S.Sos 

     Sri Lestari,SE 

• Pengelola Kursus     :   Sunarto,S.Pd 

     Ati Khumaidi, SH 

     Tri Murniningsih,M.Pd 

     Hani Indriyani,S.Pd 

     Widodo,S.Pd 

     Sri Murwati,S.Pt 
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     Sudarmanto,S.Pi 

• Pengelola Dikmas   :    Ninik Sumarti,S.Pd 

     Sri Kartini,SE,S.Pd 

     M. Jamil,S.Ag 

     Syahid AM,SP 

     Sekarlati,S.Pd 

    Sri Handayani,S.Pd 

7. Menurut Bapak/Ibu apa yang mendasari untuk menetapkan kualifikasi dan 

personalia Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Sesuai kualifikasi pendidikan yang dimiliki tenaga tehniknis 

misalnya pada keahlian komputer merupakan dari sarjana komputer dan 

ditempatkan pada bidang kursus komputer, lalu pada lulusan sarjana PLS 

di tempatkan di bidang DIKMAS. Pengalaman sebelum menjadi pamong 

belajar tadinya merupakan tenaga kontrak lalu setelah itu pengelola SKB 

mempertimbangkan untuk direkrut  berdasarkan  sesuai debngan bidang 

dan keahlian mereka. 

8. Apa saja jenis program yang dikembangkan di Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : program yang ada di SKB : program PAUD, program kesetaraan, 

program kursus dan pelatihan serta program dikmas. 

program kursus dan pelatihan yang berjalan di SKB Pati mbak berupa 

program kursus dan pelatihan diantaranya buka program kursus dan 
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komputer mbak. Bedanya kalo program jahit peminatnya lebih banyak 107 

orang, kalo komputernya 62 orang 

9. Bagaimana untuk pengembangan kemampuan personalia Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : ya biar kemampuan dan pengetahuan instruktur berkembang mbak 

caranya ya itu para instruktur diikutsertakan, diikutkan seminar pelatihan, 

diikutkan studi banding, workshop, kegiatan pelatihan-pelatihaan yang 

tujuannya instruktur biar makin terampil 

10. Apa yang mendasari dalam penetapan jenis program yang dikembangkan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan di 

SKB adalah berdasarkan identifikasi di masyarakat jika melihat lembaga-

lembaga program pembelajaran di masyarakat dimana proses 

pembelajaran dan metode pembelajaran masyarakat yang perlu 

memperoleh penanganan akan segera di tindak lanjuti. 

11. Bagaimanakah prencanaan program yang ada di SKB Pati? 

Jawab : Perencanaan program SKB mbak diawali mulai identifikasi 

kebutuhan masyarakat setelah itu kita tau, disambung  semua bidang itu ya 

mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, jumlahe berapa yang kira-kira 

perlu pelayanan terus dilihat lan diambil dibuat skala prioritas disesuaikan 

sama dana yang ada lantas lanjut kurikulum yang sesuai program SKB 

mbak setelah sesuai baru dilaksanakan sesuai perencanaan yaitu: 

mengorganisasi warga belajar, pengelolaan kelas,metode pembelajaran 



187 
 

 
 

terakhir sarpras. 

12.  Sepengetahuan Bapak/Ibu, adakah program yang menjadi unggulan di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten  Pati? 

Jawab : Program unggulan SKB adalah program kursusnya yang terdiri 

dari komputer dan jait. Lalu kejar paket c dimana agar benar-benar 

program kejar paket c ini setara pada SMA pada umumnya yang proses 

pembelajarannya 6 hari, 4 hari akdemik dan 2 hari vokasi. 

13. Prestasi apa saja yang pernah dicapai Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati dalam melaksanakan programnya? 

Jawab : Tahun 2012 siswa pernah memenangkan juara cerdas cermat 

kesetraan paket b mewakili kabupaten ke tingkat provinsi,Tahun 2013 

menjuarai tutor kejar paket c di tingkat kabupaten ke tingkat 

provinsi,Tahun 2013 menjuarai pamong belajar di tingkat kabupaten ke 

tingkat provinsi,Tahun 2013 menjuarai TBM keliling di tingkat kabupaten 

ke tingkat provinsi,Tahun 2013 menjuarai keaksaraan fungsional di 

ringkat kabupaten ke tingkat provinsi. 

14. Adakah batasan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati 

dalam melaksanakan programnya? 

Jawab : Ada batasan wilayah kerja SKB. 

15. Berdasarkan apa penetapan wilayah kerja Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Berdasarkan Peraturan Bupati Pati No. 38 Tahun 2008 tentang 

pembangunan organisasi, tupoksi UPTD SKB Kabupaten Pati bahwa 
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UPTD SKB Kabupaten Pati wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten 

Pati yang terdiri dari 21 kecamatan,Keputusan MENDIKBUD No. 23 

Tahun 1997,Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2011 tentang tugas pokok 

dan fungsi kelembagaan UPTD SKB. 

16. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Potensi wilayah Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 Kecamatan 

yang terdiri dari banyak pedesaan dimana masih ada warga masyarakat 

yang minim pengetahuan, keterampilan dan pendidikan.. 

17. Permasalahan apa saja yang dominan dalam pelaksanaan program di 

Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten Pati?  

Jawab : Dana ini dikarenakan sejak adanya otonomi daerah maka SKB 

kesulitan untuk memperoleh dana melalui APBD sehingga program-

program sulit terlaksana. 

18. Siapa saja yang menjadi sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Sasaran program SKB adalah semua masyarakat wilayah 

Kabupaten Pati yang putus sekolah, buta aksara, penduduk misin, 

pengangguran. 

19. Adakah prioritas sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten 

Pati? 

Jawab : Ada, sasaran prioritasnya adalah drop out SD/MI kelas IV keatas 

dibawah 15 tahun dan 15 tahun keatas, drop out SD/MI/SMP/MTs 
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dibawah 15 tahun dan 15 tahun ke atas, tidak melanjutkan ke 

SMP/MTs./KPB/SMA/MA/SMK. 

20. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

di Sanggar Kegiatan Belajar  Kabupaten Pati? 

Jawab : Jumlah sasaran program yang sedang mengikuti program di SKB 

itu mbak ,Keaksaraan fungsional: 20 warga belajar,Paket a: 20 warga 

belajar,Paket b: 32 warga belajar,Paket c: 286 warga belajar,Kursus 

komputer:  62 warga belajar, PAUD: 21 warga belajar, TPA: 14 warga 

belajar. 

21. Bagaimana karakteristik sasaran program Sanggar Kegiatan Belajar 

Kabupaten Pati? 

Jawab : Karakteristik sasaran program SKB kabuten pati pada Program 

PAUD anak berusia 0-6 tahun,Buta aksara usia 10-44 tahun keatas,Drop 

out SD/MI kelas IV keatas usia diawah 15 tahun dan 15 tahun keatas,Drop 

out SD/MI/SMP/MTs. Dibawah 15 tahun dan 15 tahun keatas. 

22. Apa saja jenis sarana/prasarana program yang dimiliki Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : “sarprasnya SKB ya pada kenyataannya sudah memadai mbak dan 

bisa digunakan warga belajar buat beraktifitas.  

Sarana/Prasarana program yang dimiliki SKB Kabupaten pati 

adalah,Kursus jait : ruang kursus jait, mesin jahit 18 unit, meja 20 buah, 

kursi 20 buah, LCD 1 unit,Kursus komputer : ruang komputer, ruang teori, 

komputer 18 unit, meja 20 buah, kursi 40 buah, LCD 1 unit,Kejar paket 
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A,B,C : memiliki ruang kelas masing-masing, buku, meja dan kursi yang 

memadai, PAUD : memiliki ruang kelas yang dilengkapi dengan APE, 

buku bacaan anak,TBM : memiliki 1 unit mobil untuk taman bacaan 

masyarakat keliling. 

23. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana program Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Cara perolehan dana sarana/prasarana berasal dari pemerintah 

setempat. 

24. Bagaimana kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki oleh Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki SKB belum 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat/usser atau perusahaan. Misalnya 

pada bidang jahit masih menggunakan mesin jahit biasa padahal di 

perusahaan garment menggunkan mesin jahit high speed yang berdinamo 

besar. Lalu jumlah komputer yang terbatas yang perlu adanya 

penambahan. 

25. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Mekanisme penggunaan sarana/prasarana program di SKB 

disesuaikan dengan program-program yang sedang berjalan di SKB 

sehingga  sarana/prasarana dapat digunakan secara maksimal. 

26. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 
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Jawab : Langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan program di 

SKB adalah menetapkan tujuan program di SKB, mengidentifikasi 

kebutuhan warga belajar di SKB, menyusun kurikulum sesuai dengan 

program di SKB. 

27. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :  Langkah pelaksanaan program di SKB merupakan implementasi 

dari perencanaan yang meliputi: pengorganisasian warga belajar, 

pengelolaan kelas, metode pembelajaran pada tiap program di SKB, sarana 

dan prasarana program di SKB. 

28. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program di Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab :Mekanisme evaluasi program di SKB melihat program yang diikuti 

oleh peserta didik, misalnya pada kesetaraan evaluasinya menguunakan 

ujian nasional, sedangkan kursus melihat berapa lama dia mengambil 

paket kursus misal 6 bulan atau 3 bulan nanti akan dapat sertifikat. Pada 

PAUD tidak ada evaluasi baku dimana anak dapat mengikuti 

perkembangan motorik anak dan mendapatkan sertifikat tapi tidak bisa 

untuk mendaftar SD. 

29. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan Sanggar 

Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Instansi yang terlibat dalam pengembangan SKB Kabupaten Pati 

dari DISTANAK yang merupakan lintas sektoral pertanian,Lembaga 
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pemasyarakatan bekerja sama dengan SKB melalui perkembagan 

akademik narapidana.Perusahaan kacang garuda, dua kelinci untuk 

peningkatan kualitas akademik pekerja.Pabrik gula pakis,Simpang 5 TV 

pada bidang publikasi tenteng program unggulan SKB melalui media 

elektronik.Perusahaan garment di Bandung yang siap menerima lulusan 

kursus jait dari SKB Pati. 
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B. Profil Program Life Skill 

Identitas Responden: 

 

Nama : Sudarmanto,S.Pi 

Alamat : Ds Blaru, Pati 

Usia : 49 Tahun 

Pekerjaan : Instruktur Kursus dan Pelatihan Program life  

   Skill menjahit 

Tanggal : 3 Mei 2013 

Tempat : SKB Kabupaten Pati 

 

1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, kapan program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati mulai diselenggarakan? 

Jawab : Setau saya ya mbak SKB Pati itu berdiri tahun 1995 dulu ketuanya 

bernama bapak Subawi yang sekalian menjabat kepala dinas pendidikan 

Kabupaten Pati waktu itu. Beliau sebagai pencetus dan penggagas 

berdirinya SKB Kabupaten Pati. Tapi pada waktu itu mbak kegiatan di 

SKB belum tau apa itu program life skill, setelah bebrapa tahun jalan lalu 

kegiatan itu dinamai program life skill oleh Kepala SKB Pati. 

Terwujudnya program life skill tercetus atas prakarsa  beliau yaitu bapak 

Subawi merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, supaya 

masyarakat terbebas dari kemiskinan. 

2. Apa yang mendasari diselenggarakannya program life skill? 
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Jawab : Yang mendasari diselenggarakannya program life skill adalah 

melihat bahwa kondisi di masyarakat pada kenyataannya masih bisa 

dikatakan miskin dimana mereka minim akan keterampilan dan kecakapan 

hidup, maka setelah dia memperoleh keterampilan setelah mengikuti 

program life skill tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi karena dapat bersaing di dunia kerja dengan bekal keterampilan 

hidup yang dimilikinya mbak. 

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, siapa pencetus gagasan program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Sepengetahuan saya pencetus gagasan program life skill adalah 

bapak Subawi dimana beliau dahulu merupakan kepala Depatermen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

4. Apa yang menjadi tujuan program life skill? 

Jawab : Tujuan program life skill adalah memberikan berbagai 

kerterampilan kerja bagi warga masyarakat yang menganggur karena tidak 

memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan kerja,Mendorong lembaga 

pendidikan nonformal untuk meberikan pembekalan bagi masyarakat 

memiliki keterampilan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dean 

kemiskinan,Memberikan wawasan yang luas dalam mengembangkan 

karir,Memberikan bekal dengan latihan dasar tentang nilai-nilai yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

5. Berapa jumlah personil/pengelola program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 
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Jawab : Jumlah personil/pengelola program life skill ada 7 orang. 

6. Bagaimana struktur personalia program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : ketua pelaksanaan program life skill Sunarto, S.Pd ; Pengelola 

program jahit Tri Murniningsih, M.Pd ; Ali Khumaedi, SH ; Sudarmanto, 

S.Pi; Pengelola program komputer Hani Indriyani, S.Pd ; Widodo, S.Pd ; 

Sri Nurwati, S.Pi. 

7. Bagaimana karakteristik dan kualifikasi personalia program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Karakteristik dan kualifikasi personalia pada program life skill 

adalah memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang 

keterampilan yang dimilikinya,Mampu melaksanakan pembelajaran 

penegetahuan, keterampilan, pengembangan sikap dan kepribadian 

terhadap peserta didik. 

8. Bagaimana pengembangan kemampuan personal program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : Untuk penegembangan kemampuan personal program life skill di 

SKB Pati maka setiap instruktur baik pada instruktur jahit maupun 

komputer selalu mengikuti pelatihan dan worskhop yang diadakan untuk 

meningkatkan kualifikasi instruktur pada bidang tersebut sehinggadapat 

menambah kemampuan instrukur yang kompeten pada bidangnya. 

9. Apa saja jenis program yang dikembangkan pada program life skill? 

Jawab : program kursus dan pelatihan life skill yang dikembangkan di 
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SKB Kabupaten Pati saat ini adalah keterampilan komputer dan 

keterampilan menjahit. 

10. Apa yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan pada 

program life skill?  

Jawab : Yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan 

pada program life skill adalah berdasarkan pada minat warga belajar, lalu 

berdasarkan kebutuhan warga belajar, manfaat setelah mengikuti program 

life skill tersebut untuk bekal kedepannya dalam menghadapi ketatnya 

persaingan di dunia kerja. 

11. Sepengetahuan Bapak/Ibu, adakah program yang menjadi unggulan pada 

program life skill?  

Jawab : Program yang menjadi unggulan pada program life skill adalah 

kursus komputer. 

12. Prestasi apa saja yang pernah dicapai oleh program life skill? 

Jawab : Prestasi yang pernah dicapai pada program life skill adalah juara 1 

pamong belajar tingkat kabupaten, juara 1 life skill tingkat nasional bidang 

gypsum. 

13. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program life skill? 

Jawab : Potensi wilayah Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 Kecamatan 

yang terdiri dari banyak pedesaan dimana masih ada banyak warga yang 

kurang memiliki keterampilan yang dapat menunjang hidup mereka 

menjadi lebih layak lagi dan memperoleh pekerjaan maka hal inilah yang 

mendukung dan perlunya di adakan program life skill yang menjangkau 
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masyarakat di pedesaan yang dikatakan minim dan terpencil. 

14. Siapa saja yang menjadi sasaran program life skill? 

Jawab : Yang menjadi sasaran pada Program life skill adalah warga 

masyarakat putus sekolah, penduduk usia produktif, memiliki kemauan 

untuk mengikuti program pembelajaran, memiliki minat dan motivasi 

untuk bekerja setelah mengikuti program life skill. 

15. Adakah prioritas sasaran program life skill?  

Jawab : kalo program life skill mbak pada dasarnya merefleksikan 

kehidupan pada kenyataannya berkaitan langsung pada proses pengajaran 

tujuane ya itu mbak waraga belajar itu bisa memperoleh keterampilan  

kecakapan hidup. 

16. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

life skill? 

Jawab : Jumlah sasaran program yang sedang mengikuti program life skil 

kursus komputer : 62 warga belajar 

17. Apa alasan yang melandasi warga belajar mengikuti program life skill? 

Jawab : mungkin karena ingin memiliki keterampilan yang bisa digunakan 

untuk mencari pekerjaan, mengingat keterbatasan pendidikan yang tidak 

bisa diandalkan untuk memasuki dunia kerja, disamping juga karena 

keterbatasan orangtua dari segi ekonomi sehingga mereka tidak mampu 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mbak. 

18. Bagaimanakah karakteristik sasaran program life skill? 

Jawab: Karakteristik sasaran Program life skill adalah warga belajar usia 
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produktif (18-40 tahun) dan masih menganggur serta diutamakan dari 

keluarga yang kurang mampu. 

19. Bagaimana penyusunan kurikulum program life skill yang diselenggarakan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab pendidikan life skill mbak, pada dasarnya memberikan bekal, 

latihan-latihan yang benar kepada masyarakat yang ikut program tersebut 

supaya berkembang kemampuan dan keterampilannya. Setelah dan 

sebelum mengikuti program life skill biasa dilihat lho mbak perbedaan 

keterampilanya. 

20. Bagaimana kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh warga belajar? 

Jawab : Kompetensi dasar yang hendak dicapai warga belajar pada 

program life skill kursus komputer adalah warga belajar mampu 

mengoperasikan semua program microsoft office yang terdiri dari 

microsoft word, microsoft excel, dan microsoft power point sesuai dengan 

materi yang diberikan pada saat pembelajaran. 

21. Apa saja jenis sarana/prasarana yang dimiliki pada program life skill di 

SKB Kabupaten Pati? 

Jawab : Pada kursus komputer : ruang komputer jumlah 1 ruang kondisi 

baik, ruang teori jumlah 1 ruang kondisi baik, komputer jumlah 18 unit 

kondisi baik, meja jumlah 20 buah kondisi baik, kursi jumlah 40 buah 

kondisi baik, LCD jumlah 1 buah kondisi baik,Pada kursus menjait : ruang 

kursus menjait jumlah 1 ruang kondisi baik, ruang teori jumlah 1 ruang 

kondisi baik, mesin jahit jumlah 18 unit kondisi baik, meja jumlah 20 buah 
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kondisi baik, kursi jumlah 20 buah kondisi baik, LCD jumlah 1 buah 

kondisi baik. 

22. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana pada program life skill? 

Jawab : Perolehan sarana/prasarana dari pemerintah setempat. 

23. Bagaimana kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki 

program life skill?  

Jawab : kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki program 

life skill masih baik, namun untuk jumlah komputer yang terbatas perlu 

memperoleh tambahan bantuan komputer dan mesin jait model lama perlu 

mendapatkan bantuan mesin jahit high speed. 

24. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill 

disesuaikan dengan jenis kursusnya sendiri dan disesuaikan dengan materi 

serta kebutuhan warga belajar saat mengikuti proses pembelajaran 

tersebut. 

25. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab: Langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan program life 

skill adalah menetapkan tujuan pogram life skill itu sendiri, 

mengidentifikasi kebutuhan warga belajar, menyusun kurikulum program 

life skill. 
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26. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program life 

skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Langkah pelaksanaan program life skill adalah pengorganisasian 

warga belajar program life skill, pengelolaan kelas, metode pembelajaran 

pada proram life skill, saran dan prasarana program life skill. 

27. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : Mekanisme penyelenggaraan evaluasi program life skill di SKB 

adalah setelah proses pembelajaran selesai, maka instruktur wajib 

melakukan evaluasi melalui uji kompetensi. 

Lulusan program pendidikan life skill berpotensi untuk dapat memasuki 

dunia usaha dan dunia industri (DUDI). Oleh karena itu kemampuan yang 

harus dimiliki alumni harus benar-benar sesuai dengan kompetensi yang 

dipersyaratkan dalam dunia usaha dan dunia industri. Peluang kerja sangat 

terbuka luas bagi lulusan life skill, selama yang bersangkutan mampu 

menunjukkan kualitasnya sebagai tenaga kerja siap pakai untuk memasuki 

dunia usaha dan dunia industri. 

28. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan program 

life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Perusahaan Elektronik Polytron Kudus, Lembaga Pendidikan 

Komputer Kudus, Simpang 5 TV; dan Perusahaan garment di Ungaran. 

29.  Menurut Bapak/ Ibu apa saja yang menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan program life skill? 
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Jawab : kalau kendala itu, masyarakat masih miskin gara-gara ndak punya 

kemampuan wirausaha, terus pendidikan life skill semdiri mbak belum 

optimal. 
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B. Profil Program Life Skill 

Identitas Responden: 

 

Nama : Sunarto,S.Pd 

Alamat : Ds Tambak Romo, Pati 

Usia : 45 Tahun 

Pekerjaan : Pengelola Program Life Skill 

Tanggal : 3 Mei 2013 

Tempat : SKB Kabupaten Pati 

 

1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, kapan program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati mulai diselenggarakan? 

Jawab : Setau saya ya mbak SKB Pati itu berdiri tahun 1995 dulu ketuanya 

bernama bapak Subawi yang sekalian menjabat kepala dinas pendidikan 

Kabupaten Pati waktu itu. Beliau sebagai pencetus dan penggagas 

berdirinya SKB Kabupaten Pati. Tapi pada waktu itu mbak kegiatan di 

SKB belum tau apa itu program life skill, setelah bebrapa tahun jalan lalu 

kegiatan itu dinamai program life skill oleh Kepala SKB Pati. 

Terwujudnya program life skill tercetus atas prakarsa  beliau yaitu bapak 

Subawi merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, supaya 

masyarakat terbebas dari kemiskinan. 

2. Apa yang mendasari diselenggarakannya program life skill? 

Jawab : Yang mendasari diselenggarakannya program life skill adalah 
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melihat bahwa kondisi di masyarakat pada kenyataannya masih bisa 

dikatakan miskin dimana mereka minim akan keterampilan dan kecakapan 

hidup, maka setelah dia memperoleh keterampilan setelah mengikuti 

program life skill tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi karena dapat bersaing di dunia kerja dengan bekal keterampilan 

hidup yang dimilikinya mbak. 

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, siapa pencetus gagasan program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Sepengetahuan saya pencetus gagasan program life skill adalah 

bapak Subawi dimana beliau dahulu merupakan kepala Depatermen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

4. Apa yang menjadi tujuan program life skill? 

Jawab : Tujuan program life skill adalah memberikan berbagai 

kerterampilan kerja bagi warga masyarakat yang menganggur karena tidak 

memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan kerja,Mendorong lembaga 

pendidikan nonformal untuk meberikan pembekalan bagi masyarakat 

memiliki keterampilan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dean 

kemiskinan,Memberikan wawasan yang luas dalam mengembangkan 

karir,Memberikan bekal dengan latihan dasar tentang nilai-nilai yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

5. Berapa jumlah personil/pengelola program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Jumlah personil/pengelola program life skill ada 7 orang. 
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6. Bagaimana struktur personalia program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : ketua pelaksanaan program life skill Sunarto, S.Pd ; Pengelola 

program jahit Tri Murniningsih, M.Pd ; Ali Khumaedi, SH ; Sudarmanto, 

S.Pi; Pengelola program komputer Hani Indriyani, S.Pd ; Widodo, S.Pd ; 

Sri Nurwati, S.Pi. 

7. Bagaimana karakteristik dan kualifikasi personalia program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Karakteristik dan kualifikasi personalia pada program life skill 

adalah memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang 

keterampilan yang dimilikinya,Mampu melaksanakan pembelajaran 

penegetahuan, keterampilan, pengembangan sikap dan kepribadian 

terhadap peserta didik. 

8. Bagaimana pengembangan kemampuan personal program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : Untuk penegembangan kemampuan personal program life skill di 

SKB Pati maka setiap instruktur baik pada instruktur jahit maupun 

komputer selalu mengikuti pelatihan dan worskhop yang diadakan untuk 

meningkatkan kualifikasi instruktur pada bidang tersebut sehinggadapat 

menambah kemampuan instrukur yang kompeten pada bidangnya. 

9. Apa saja jenis program yang dikembangkan pada program life skill? 

Jawab : Program yang di kembangkan pada program life skill adalah 

kursus menjahit dan kursus komputer. Tapi pada tahun ini yang sedang 
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berjalan adalah kursus komputer karena dana untuk operasional kursus 

jahit belum ada. 

10. Apa yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan pada 

program life skill?  

Jawab : Yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan 

pada program life skill adalah berdasarkan pada minat warga belajar, lalu 

berdasarkan kebutuhan warga belajar, manfaat setelah mengikuti program 

life skill tersebut untuk bekal kedepannya dalam menghadapi ketatnya 

persaingan di dunia kerja. 

11. Sepengetahuan Bapak/Ibu, adakah program yang menjadi unggulan pada 

program life skill?  

Jawab : Program yang menjadi unggulan pada program life skill adalah 

kursus komputer. 

12. Prestasi apa saja yang pernah dicapai oleh program life skill? 

Jawab : Prestasi yang pernah dicapai pada program life skill adalah juara 1 

pamong belajar tingkat kabupaten, juara 1 life skill tingkat nasional bidang 

gypsum. 

13. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program life skill? 

Jawab : Potensi wilayah Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 Kecamatan 

yang terdiri dari banyak pedesaan dimana masih ada banyak warga yang 

kurang memiliki keterampilan yang dapat menunjang hidup mereka 

menjadi lebih layak lagi dan memperoleh pekerjaan maka hal inilah yang 

mendukung dan perlunya di adakan program life skill yang menjangkau 
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masyarakat di pedesaan yang dikatakan minim dan terpencil. 

14. Siapa saja yang menjadi sasaran program life skill? 

Jawab : Yang menjadi sasaran pada Program life skill adalah warga 

masyarakat putus sekolah, penduduk usia produktif, memiliki kemauan 

untuk mengikuti program pembelajaran, memiliki minat dan motivasi 

untuk bekerja setelah mengikuti program life skill. 

15. Adakah prioritas sasaran program life skill?  

Jawab : Yang menjadi prioritas sasaran program life skill adalah warga 

belajar usia produktif dan diprioritaskan warga masyarakat yang 

berdomisisli di sekitar lokasi kegiatan. 

16. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

life skill? 

Jawab : Jumlah sasaran program yang sedang mengikuti program life skil 

kursus komputer : 62 warga belajar 

17. Apa alasan yang melandasi warga belajar mengikuti program life skill? 

Jawab : mungkin karena ingin memiliki keterampilan yang bisa digunakan 

untuk mencari pekerjaan, mengingat keterbatasan pendidikan yang tidak 

bisa diandalkan untuk memasuki dunia kerja, disamping juga karena 

keterbatasan orangtua dari segi ekonomi sehingga mereka tidak mampu 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mbak. 

18. Bagaimanakah karakteristik sasaran program life skill? 

Jawab: Karakteristik sasaran Program life skill adalah warga belajar usia 

produktif (18-40 tahun) dan masih menganggur serta diutamakan dari 
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keluarga yang kurang mampu. 

19. Bagaimana penyusunan kurikulum program life skill yang diselenggarakan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Penyusunan kurikulum program life skill yaitu menggunakan 

gabungan antara kurikulum nasional dengan user/DUDI dan tambahan 

sendiri. 

20. Bagaimana kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh warga belajar? 

Jawab : Kompetensi dasar yang hendak dicapai warga belajar pada 

program life skill kursus komputer adalah warga belajar mampu 

mengoperasikan semua program microsoft office yang terdiri dari 

microsoft word, microsoft excel, dan microsoft power point sesuai dengan 

materi yang diberikan pada saat pembelajaran. 

21. Apa saja jenis sarana/prasarana yang dimiliki pada program life skill di 

SKB Kabupaten Pati? 

Jawab : Pada kursus komputer : ruang komputer jumlah 1 ruang kondisi 

baik, ruang teori jumlah 1 ruang kondisi baik, komputer jumlah 18 unit 

kondisi baik, meja jumlah 20 buah kondisi baik, kursi jumlah 40 buah 

kondisi baik, LCD jumlah 1 buah kondisi baik,Pada kursus menjait : ruang 

kursus menjait jumlah 1 ruang kondisi baik, ruang teori jumlah 1 ruang 

kondisi baik, mesin jahit jumlah 18 unit kondisi baik, meja jumlah 20 buah 

kondisi baik, kursi jumlah 20 buah kondisi baik, LCD jumlah 1 buah 

kondisi baik. 

22. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana pada program life skill? 
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Jawab : Perolehan sarana/prasarana dari pemerintah setempat. 

23. Bagaimana kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki 

program life skill?  

Jawab : kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki program 

life skill masih baik, namun untuk jumlah komputer yang terbatas perlu 

memperoleh tambahan bantuan komputer dan mesin jait model lama perlu 

mendapatkan bantuan mesin jahit high speed. 

24. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill 

disesuaikan dengan jenis kursusnya sendiri dan disesuaikan dengan materi 

serta kebutuhan warga belajar saat mengikuti proses pembelajaran 

tersebut. 

25. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab: Langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan program life 

skill adalah menetapkan tujuan pogram life skill itu sendiri, 

mengidentifikasi kebutuhan warga belajar, menyusun kurikulum program 

life skill. 

26. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program life 

skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Langkah pelaksanaan program life skill adalah pengorganisasian 

warga belajar program life skill, pengelolaan kelas, metode pembelajaran 
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pada proram life skill, saran dan prasarana program life skill. 

27. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : Mekanisme penyelenggaraan evaluasi program life skill di SKB 

adalah setelah proses pembelajaran selesai, maka instruktur wajib 

melakukan evaluasi melalui uji kompetensi. 

28. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan program 

life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Perusahaan Elektronik Polytron Kudus, Lembaga Pendidikan 

Komputer Kudus, Simpang 5 TV; dan Perusahaan garment di Ungaran. 

29.  Menurut Bapak/ Ibu apa saja yang menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan program life skill? 

Jawab : kalau kendala pas penyelenggaraan program life skill mbak, masih 

banyak kendala sebenarnya diantarane ya kualitas manusianya itu sendiri 

untuk peningkatane belum seimbang kalo dilihat dari materi, spiritual, 

terus rendahnya kualitas sumber daya manusia kita sendiri saat ngolah 

SDA, masyarakat masih miskin gara-gara ndak punya kemampuan 

wirausaha, terus pendidikan life skill semdiri mbak belum optimal, nah ini 

mbak yang paling mendasar warga belajare kebanyakan hanya lulusan SD 

paling tinggi SMP dan maaf katakanlah misin mbak. 
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B. Profil Program Life Skill 

Identitas Responden: 

 

Nama : Sri Nurwanti,S.Pi 

Alamat : Ds Parenggan, Pati 

Usia : 48 Tahun 

Pekerjaan : instruktur Pelaihan komputer 

Tanggal : 3 Mei 2013 

Tempat : SKB Kabupaten Pati 

 

1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, kapan program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati mulai diselenggarakan? 

Jawab : Setau saya ya mbak SKB Pati itu berdiri tahun 1995 dulu ketuanya 

bernama bapak Subawi yang sekalian menjabat kepala dinas pendidikan 

Kabupaten Pati waktu itu. Beliau sebagai pencetus dan penggagas 

berdirinya SKB Kabupaten Pati. Tapi pada waktu itu mbak kegiatan di 

SKB belum tau apa itu program life skill, setelah bebrapa tahun jalan lalu 

kegiatan itu dinamai program life skill oleh Kepala SKB Pati. 

Terwujudnya program life skill tercetus atas prakarsa  beliau yaitu bapak 

Subawi merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, supaya 

masyarakat terbebas dari kemiskinan. 

2. Apa yang mendasari diselenggarakannya program life skill? 

Jawab : Yang mendasari diselenggarakannya program life skill adalah 
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melihat bahwa kondisi di masyarakat pada kenyataannya masih bisa 

dikatakan miskin dimana mereka minim akan keterampilan dan kecakapan 

hidup, maka setelah dia memperoleh keterampilan setelah mengikuti 

program life skill tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi karena dapat bersaing di dunia kerja dengan bekal keterampilan 

hidup yang dimilikinya mbak. 

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, siapa pencetus gagasan program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Sepengetahuan saya pencetus gagasan program life skill adalah 

bapak Subawi dimana beliau dahulu merupakan kepala Depatermen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

4. Apa yang menjadi tujuan program life skill? 

Jawab : Tujuan program life skill adalah memberikan berbagai 

kerterampilan kerja bagi warga masyarakat yang menganggur karena tidak 

memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan kerja,Mendorong lembaga 

pendidikan nonformal untuk meberikan pembekalan bagi masyarakat 

memiliki keterampilan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dean 

kemiskinan,Memberikan wawasan yang luas dalam mengembangkan 

karir,Memberikan bekal dengan latihan dasar tentang nilai-nilai yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

5. Berapa jumlah personil/pengelola program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Jumlah personil/pengelola program life skill ada 7 orang. 
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6. Bagaimana struktur personalia program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : ketua pelaksanaan program life skill Sunarto, S.Pd ; Pengelola 

program jahit Tri Murniningsih, M.Pd ; Ali Khumaedi, SH ; Sudarmanto, 

S.Pi; Pengelola program komputer Hani Indriyani, S.Pd ; Widodo, S.Pd ; 

Sri Nurwati, S.Pi. 

7. Bagaimana karakteristik dan kualifikasi personalia program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Karakteristik dan kualifikasi personalia pada program life skill 

adalah memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang 

keterampilan yang dimilikinya,Mampu melaksanakan pembelajaran 

penegetahuan, keterampilan, pengembangan sikap dan kepribadian 

terhadap peserta didik. 

8. Bagaimana pengembangan kemampuan personal program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : Untuk penegembangan kemampuan personal program life skill di 

SKB Pati maka setiap instruktur baik pada instruktur jahit maupun 

komputer selalu mengikuti pelatihan dan worskhop yang diadakan untuk 

meningkatkan kualifikasi instruktur pada bidang tersebut sehinggadapat 

menambah kemampuan instrukur yang kompeten pada bidangnya. 

9. Apa saja jenis program yang dikembangkan pada program life skill? 

Jawab : program kursus dan pelatihan life skill yang dikembangkan di 

SKB Kabupaten Pati saat ini adalah keterampilan komputer dan 
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keterampilan menjahit. 

10. Apa yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan pada 

program life skill?  

Jawab : Yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan 

pada program life skill adalah berdasarkan pada minat warga belajar, lalu 

berdasarkan kebutuhan warga belajar, manfaat setelah mengikuti program 

life skill tersebut untuk bekal kedepannya dalam menghadapi ketatnya 

persaingan di dunia kerja. 

11. Sepengetahuan Bapak/Ibu, adakah program yang menjadi unggulan pada 

program life skill?  

Jawab : Program yang menjadi unggulan pada program life skill adalah 

kursus komputer. 

12. Prestasi apa saja yang pernah dicapai oleh program life skill? 

Jawab : Prestasi yang pernah dicapai pada program life skill adalah juara 1 

pamong belajar tingkat kabupaten, juara 1 life skill tingkat nasional bidang 

gypsum. 

13. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program life skill? 

Jawab : Potensi wilayah Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 Kecamatan 

yang terdiri dari banyak pedesaan dimana masih ada banyak warga yang 

kurang memiliki keterampilan yang dapat menunjang hidup mereka 

menjadi lebih layak lagi dan memperoleh pekerjaan maka hal inilah yang 

mendukung dan perlunya di adakan program life skill yang menjangkau 

masyarakat di pedesaan yang dikatakan minim dan terpencil. 
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14. Siapa saja yang menjadi sasaran program life skill? 

Jawab : Yang menjadi sasaran pada Program life skill adalah warga 

masyarakat putus sekolah, penduduk usia produktif, memiliki kemauan 

untuk mengikuti program pembelajaran, memiliki minat dan motivasi 

untuk bekerja setelah mengikuti program life skill. 

15. Adakah prioritas sasaran program life skill?  

Jawab : Yang menjadi prioritas sasaran program life skill adalah warga 

belajar usia produktif dan diprioritaskan warga masyarakat yang 

berdomisisli di sekitar lokasi kegiatan. 

16. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

life skill? 

Jawab : Jumlah sasaran program yang sedang mengikuti program life skil 

kursus komputer : 62 warga belajar 

17. Apa alasan yang melandasi warga belajar mengikuti program life skill? 

Jawab : mungkin karena ingin memiliki keterampilan yang bisa digunakan 

untuk mencari pekerjaan, mengingat keterbatasan pendidikan yang tidak 

bisa diandalkan untuk memasuki dunia kerja, disamping juga karena 

keterbatasan orangtua dari segi ekonomi sehingga mereka tidak mampu 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mbak. 

18. Bagaimanakah karakteristik sasaran program life skill? 

Jawab: Karakteristik sasaran Program life skill adalah warga belajar usia 

produktif (18-40 tahun) dan masih menganggur serta diutamakan dari 

keluarga yang kurang mampu. 



215 
 

 
 

19. Bagaimana penyusunan kurikulum program life skill yang diselenggarakan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab pendidikan life skill mbak, pada dasarnya memberikan bekal, 

latihan-latihan yang benar kepada masyarakat yang ikut program tersebut 

supaya berkembang kemampuan dan keterampilannya. Setelah dan 

sebelum mengikuti program life skill biasa dilihat lho mbak perbedaan 

keterampilanya. 

20. Bagaimana kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh warga belajar? 

Jawab : Kompetensi dasar yang hendak dicapai warga belajar pada 

program life skill kursus komputer adalah warga belajar mampu 

mengoperasikan semua program microsoft office yang terdiri dari 

microsoft word, microsoft excel, dan microsoft power point sesuai dengan 

materi yang diberikan pada saat pembelajaran. 

21. Apa saja jenis sarana/prasarana yang dimiliki pada program life skill di 

SKB Kabupaten Pati? 

Jawab : Pada kursus komputer : ruang komputer jumlah 1 ruang kondisi 

baik, ruang teori jumlah 1 ruang kondisi baik, komputer jumlah 18 unit 

kondisi baik, meja jumlah 20 buah kondisi baik, kursi jumlah 40 buah 

kondisi baik, LCD jumlah 1 buah kondisi baik,Pada kursus menjait : ruang 

kursus menjait jumlah 1 ruang kondisi baik, ruang teori jumlah 1 ruang 

kondisi baik, mesin jahit jumlah 18 unit kondisi baik, meja jumlah 20 buah 

kondisi baik, kursi jumlah 20 buah kondisi baik, LCD jumlah 1 buah 

kondisi baik. 
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22. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana pada program life skill? 

Jawab : Perolehan sarana/prasarana dari pemerintah setempat. 

23. Bagaimana kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki 

program life skill?  

Jawab : kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki program 

life skill masih baik, namun untuk jumlah komputer yang terbatas perlu 

memperoleh tambahan bantuan komputer dan mesin jait model lama perlu 

mendapatkan bantuan mesin jahit high speed. 

24. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill 

disesuaikan dengan jenis kursusnya sendiri dan disesuaikan dengan materi 

serta kebutuhan warga belajar saat mengikuti proses pembelajaran 

tersebut. 

25. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab: Langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan program life 

skill adalah menetapkan tujuan pogram life skill itu sendiri, 

mengidentifikasi kebutuhan warga belajar, menyusun kurikulum program 

life skill. 

26. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program life 

skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Langkah pelaksanaan program life skill adalah pengorganisasian 



217 
 

 
 

warga belajar program life skill, pengelolaan kelas, metode pembelajaran 

pada proram life skill, saran dan prasarana program life skill. 

27. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : Mekanisme penyelenggaraan evaluasi program life skill di SKB 

adalah setelah proses pembelajaran selesai, maka instruktur wajib 

melakukan evaluasi melalui uji kompetensi. 

28. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan program 

life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Perusahaan Elektronik Polytron Kudus, Lembaga Pendidikan 

Komputer Kudus, Simpang 5 TV; dan Perusahaan garment di Ungaran. 

29.  Menurut Bapak/ Ibu apa saja yang menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan program life skill? 

Jawab : masyarakat masih miskin gara-gara ndak punya kemampuan 

wirausaha, terus pendidikan life skill semdiri mbak belum optimal, nah ini 

mbak yang paling mendasar warga belajare kebanyakan hanya lulusan SD 

paling tinggi SMP mbak. 
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B. Profil Program Life Skill 

Identitas Responden: 

 

Nama : Widodo,S.Pd 

Alamat : Ds Randukuning, Pati 

Usia : 48 Tahun 

Pekerjaan : Pengelola Program Life Skill 

Tanggal : 3 Mei 2013 

Tempat : SKB Kabupaten Pati 

 

1. Sepengetahuan Bapak/Ibu, kapan program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati mulai diselenggarakan? 

Jawab : Setau saya ya mbak SKB Pati itu berdiri tahun 1995 dulu ketuanya 

bernama bapak Subawi yang sekalian menjabat kepala dinas pendidikan 

Kabupaten Pati waktu itu. Beliau sebagai pencetus dan penggagas 

berdirinya SKB Kabupaten Pati. Tapi pada waktu itu mbak kegiatan di 

SKB belum tau apa itu program life skill, setelah bebrapa tahun jalan lalu 

kegiatan itu dinamai program life skill oleh Kepala SKB Pati. 

Terwujudnya program life skill tercetus atas prakarsa  beliau yaitu bapak 

Subawi merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat, supaya 

masyarakat terbebas dari kemiskinan. 

2. Apa yang mendasari diselenggarakannya program life skill? 

Jawab : Yang mendasari diselenggarakannya program life skill adalah 
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melihat bahwa kondisi di masyarakat pada kenyataannya masih bisa 

dikatakan miskin dimana mereka minim akan keterampilan dan kecakapan 

hidup, maka setelah dia memperoleh keterampilan setelah mengikuti 

program life skill tersebut dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi 

ekonomi karena dapat bersaing di dunia kerja dengan bekal keterampilan 

hidup yang dimilikinya mbak. 

3. Sepengetahuan Bapak/Ibu, siapa pencetus gagasan program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Sepengetahuan saya pencetus gagasan program life skill adalah 

bapak Subawi dimana beliau dahulu merupakan kepala Depatermen 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

4. Apa yang menjadi tujuan program life skill? 

Jawab : Tujuan program life skill adalah memberikan berbagai 

kerterampilan kerja bagi warga masyarakat yang menganggur karena tidak 

memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan kerja,Mendorong lembaga 

pendidikan nonformal untuk meberikan pembekalan bagi masyarakat 

memiliki keterampilan kerja sekaligus mengurangi pengangguran dean 

kemiskinan,Memberikan wawasan yang luas dalam mengembangkan 

karir,Memberikan bekal dengan latihan dasar tentang nilai-nilai yang 

berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. 

5. Berapa jumlah personil/pengelola program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Jumlah personil/pengelola program life skill ada 7 orang. 
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6. Bagaimana struktur personalia program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : ketua pelaksanaan program life skill Sunarto, S.Pd ; Pengelola 

program jahit Tri Murniningsih, M.Pd ; Ali Khumaedi, SH ; Sudarmanto, 

S.Pi; Pengelola program komputer Hani Indriyani, S.Pd ; Widodo, S.Pd ; 

Sri Nurwati, S.Pi. 

7. Bagaimana karakteristik dan kualifikasi personalia program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Karakteristik dan kualifikasi personalia pada program life skill 

adalah memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan bidang 

keterampilan yang dimilikinya,Mampu melaksanakan pembelajaran 

penegetahuan, keterampilan, pengembangan sikap dan kepribadian 

terhadap peserta didik. 

8. Bagaimana pengembangan kemampuan personal program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : Untuk penegembangan kemampuan personal program life skill di 

SKB Pati maka setiap instruktur baik pada instruktur jahit maupun 

komputer selalu mengikuti pelatihan dan worskhop yang diadakan untuk 

meningkatkan kualifikasi instruktur pada bidang tersebut sehinggadapat 

menambah kemampuan instrukur yang kompeten pada bidangnya. 

9. Apa saja jenis program yang dikembangkan pada program life skill? 

Jawab : program kursus dan pelatihan life skill yang dikembangkan di 

SKB Kabupaten Pati saat ini adalah keterampilan komputer dan 



221 
 

 
 

keterampilan menjahit. 

10. Apa yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan pada 

program life skill?  

Jawab : Yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan 

pada program life skill adalah berdasarkan pada minat warga belajar, lalu 

berdasarkan kebutuhan warga belajar, manfaat setelah mengikuti program 

life skill tersebut untuk bekal kedepannya dalam menghadapi ketatnya 

persaingan di dunia kerja. 

11. Sepengetahuan Bapak/Ibu, adakah program yang menjadi unggulan pada 

program life skill?  

Jawab : Program yang menjadi unggulan pada program life skill adalah 

kursus komputer. 

12. Prestasi apa saja yang pernah dicapai oleh program life skill? 

Jawab : Prestasi yang pernah dicapai pada program life skill adalah juara 1 

pamong belajar tingkat kabupaten, juara 1 life skill tingkat nasional bidang 

gypsum. 

13. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program life skill? 

Jawab : Potensi wilayah Kabupaten Pati yang terdiri dari 21 Kecamatan 

yang terdiri dari banyak pedesaan dimana masih ada banyak warga yang 

kurang memiliki keterampilan yang dapat menunjang hidup mereka 

menjadi lebih layak lagi dan memperoleh pekerjaan maka hal inilah yang 

mendukung dan perlunya di adakan program life skill yang menjangkau 

masyarakat di pedesaan yang dikatakan minim dan terpencil. 
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14. Siapa saja yang menjadi sasaran program life skill? 

Jawab : Yang menjadi sasaran pada Program life skill adalah warga 

masyarakat putus sekolah, penduduk usia produktif, memiliki kemauan 

untuk mengikuti program pembelajaran, memiliki minat dan motivasi 

untuk bekerja setelah mengikuti program life skill. 

15. Adakah prioritas sasaran program life skill?  

Jawab : Yang menjadi prioritas sasaran program life skill adalah warga 

belajar usia produktif dan diprioritaskan warga masyarakat yang 

berdomisisli di sekitar lokasi kegiatan. 

16. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

life skill? 

Jawab : Jumlah sasaran program yang sedang mengikuti program life skil 

kursus komputer : 62 warga belajar 

17. Apa alasan yang melandasi warga belajar mengikuti program life skill? 

Jawab : mungkin karena ingin memiliki keterampilan yang bisa digunakan 

untuk mencari pekerjaan, mengingat keterbatasan pendidikan yang tidak 

bisa diandalkan untuk memasuki dunia kerja, disamping juga karena 

keterbatasan orangtua dari segi ekonomi sehingga mereka tidak mampu 

melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi mbak. 

18. Bagaimanakah karakteristik sasaran program life skill? 

Jawab: Karakteristik sasaran Program life skill adalah warga belajar usia 

produktif (18-40 tahun) dan masih menganggur serta diutamakan dari 

keluarga yang kurang mampu. 
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19. Bagaimana penyusunan kurikulum program life skill yang diselenggarakan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Penyusunan kurikulum program life skill yaitu menggunakan 

gabungan antara kurikulum nasional dengan user/DUDI dan tambahan 

sendiri. 

20. Bagaimana kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh warga belajar? 

Jawab : Kompetensi dasar yang hendak dicapai warga belajar pada 

program life skill kursus komputer adalah warga belajar mampu 

mengoperasikan semua program microsoft office yang terdiri dari 

microsoft word, microsoft excel, dan microsoft power point sesuai dengan 

materi yang diberikan pada saat pembelajaran. 

21. Apa saja jenis sarana/prasarana yang dimiliki pada program life skill di 

SKB Kabupaten Pati? 

Jawab : Pada kursus komputer : ruang komputer jumlah 1 ruang kondisi 

baik, ruang teori jumlah 1 ruang kondisi baik, komputer jumlah 18 unit 

kondisi baik, meja jumlah 20 buah kondisi baik, kursi jumlah 40 buah 

kondisi baik, LCD jumlah 1 buah kondisi baik,Pada kursus menjait : ruang 

kursus menjait jumlah 1 ruang kondisi baik, ruang teori jumlah 1 ruang 

kondisi baik, mesin jahit jumlah 18 unit kondisi baik, meja jumlah 20 buah 

kondisi baik, kursi jumlah 20 buah kondisi baik, LCD jumlah 1 buah 

kondisi baik. 

22. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana pada program life skill? 

Jawab : Perolehan sarana/prasarana dari pemerintah setempat. 
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23. Bagaimana kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki 

program life skill?  

Jawab : kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki program 

life skill masih baik, namun untuk jumlah komputer yang terbatas perlu 

memperoleh tambahan bantuan komputer dan mesin jait model lama perlu 

mendapatkan bantuan mesin jahit high speed. 

24. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill 

disesuaikan dengan jenis kursusnya sendiri dan disesuaikan dengan materi 

serta kebutuhan warga belajar saat mengikuti proses pembelajaran 

tersebut. 

25. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab: Langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan program life 

skill adalah menetapkan tujuan pogram life skill itu sendiri, 

mengidentifikasi kebutuhan warga belajar, menyusun kurikulum program 

life skill. 

26. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program life 

skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Langkah pelaksanaan program life skill adalah pengorganisasian 

warga belajar program life skill, pengelolaan kelas, metode pembelajaran 

pada proram life skill, saran dan prasarana program life skill. 
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27. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : Mekanisme penyelenggaraan evaluasi program life skill di SKB 

adalah setelah proses pembelajaran selesai, maka instruktur wajib 

melakukan evaluasi melalui uji kompetensi. 

28. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan program 

life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Perusahaan Elektronik Polytron Kudus, Lembaga Pendidikan 

Komputer Kudus, Simpang 5 TV; dan Perusahaan garment di Ungaran. 

29.  Menurut Bapak/ Ibu apa saja yang menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan program life skill? 

Jawab : kalau kendala pas penyelenggaraan program life skill mbak, masih 

banyak kendala sebenarnya.  
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B. Profil Program Life Skill 

Identitas Responden: 

 

Nama : Umi lestari 

Alamat : Ds Tanjang, Pati 

Usia : 19 Tahun 

Pekerjaan : Warga belajar pelatihan komputer 

Tanggal : 4 Mei 2013 

Tempat : SKB Kabupaten Pati 

 

1. Sepengetahuan saudara , kapan program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati mulai diselenggarakan? 

Jawab : saya mboten paham mbak. 

2. Apa yang mendasari diselenggarakannya program life skill? 

Jawab : saya mboten ngertos mbak. 

3. Sepengetahuan saudara, siapa pencetus gagasan program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Sepengetahuan saya pencetus gagasan program life skill adalah 

bapak Subawi mbak. 

4. Apa yang menjadi tujuan program life skill? 

Jawab : Tujuan program life skill adalah memberikan berbagai 

kerterampilan kerja bagi warga masyarakat yang menganggur karena tidak 

memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan kerja. 
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5. Berapa jumlah personil/pengelola program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Jumlah personil/pengelola program life skill ada 7 orang. 

6. Bagaimana struktur personalia program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : ketua pelaksanaan program life skill Sunarto, S.Pd ; Pengelola 

program jahit Tri Murniningsih, M.Pd ; Ali Khumaedi, SH ; Sudarmanto, 

S.Pi; Pengelola program komputer Hani Indriyani, S.Pd ; Widodo, S.Pd ; 

Sri Nurwati, S.Pi. 

7. Bagaimana karakteristik dan kualifikasi personalia program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : saya kurang paham mbak. 

8. Bagaimana pengembangan kemampuan personal program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : saya tidak tau mbak. 

9. Apa saja jenis program yang dikembangkan pada program life skill? 

Jawab : setau saya adalah keterampilan komputer dan keterampilan 

menjahit. 

10. Apa yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan pada 

program life skill?  

Jawab : kurang paham mbak. 

11. Sepengetahuan saudara, adakah program yang menjadi unggulan pada 

program life skill?  



228 
 

 
 

Jawab : Setau saya kursus komputer mbak. 

12. Prestasi apa saja yang pernah dicapai oleh program life skill? 

Jawab : Prestasi yang pernah dicapai pada program life skill adalah juara 1 

pamong belajar tingkat kabupaten, juara 1 life skill tingkat nasional bidang 

gypsum. 

13. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program life skill? 

Jawab : kalau itu saya tidak tau mbak. 

14. Siapa saja yang menjadi sasaran program life skill? 

Jawab : warga kurang mampu. 

15. Adakah prioritas sasaran program life skill?  

Jawab : tidak tau mbak. 

16. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

life skill? 

Jawab : Kalau tidak salah program life skill kursus komputer  ada 62 

warga belajar. 

17. Apa alasan saudara mengikuti pogram life skill? 

Jawab : pendidikan terakhirku SMP mbak, Alasan utama ikut pelatihan life 

skill di SKB Pati karena orangtua tidak mampu membiayai sekolahku ke 

SMK mbak. Faktor biaya yang bikin aku ini tidak melanjutkan pendidikan, 

aku  ingin mandiri mbak , itu alasan aku tertarik mengikuti pelatihan life 

skill di SKB Pati  supaya aku makin terampil terus diandalkan ortu mbak 

untuk nyoba mencari-cari pekerjaan yang dapat menghasilkan uang mbak. 

18. Bagaimanakah karakteristik sasaran program life skill? 
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Jawab: kurang paham mbak. 

19. Bagaimana penyusunan kurikulum program life skill yang diselenggarakan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : mboten ngertos mbak. 

20. Bagaimana kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh warga belajar? 

Jawab : Kompetensi dasar yang hendak dicapai warga belajar pada 

program life skill kursus komputer itu warga belajar mampu 

mengoperasikan semua program microsoft office yang terdiri dari 

microsoft word, microsoft excel, dan microsoft power point sesuai dengan 

materi yang diberikan pada saat pembelajaran. 

21. Apa saja jenis sarana/prasarana yang dimiliki pada program life skill di 

SKB Kabupaten Pati? 

Jawab : Pada kursus komputer : ruang komputer jumlah 1 ruang kondisi 

baik, ruang teori jumlah 1 ruang kondisi baik, komputer jumlah 18 unit 

kondisi baik, meja jumlah 20 buah kondisi baik, kursi jumlah 40 buah 

kondisi baik, LCD jumlah 1 buah kondisi baik,Pada kursus menjait : ruang 

kursus menjait jumlah 1 ruang kondisi baik, ruang teori jumlah 1 ruang 

kondisi baik, mesin jahit jumlah 18 unit kondisi baik, meja jumlah 20 buah 

kondisi baik, kursi jumlah 20 buah kondisi baik, LCD jumlah 1 buah 

kondisi baik. 

22. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana pada program life skill? 

Jawab : Perolehan sarana/prasarana dari pemerintah setempat. 

23. Bagaimana kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki 

program life skill?  
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Jawab : kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki program 

life skill masih baik mbak. 

24. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill 

disesuaikan kalo pas kursus mbak. 

25. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab: kurang paham mbak. 

26. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program life 

skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :  tidak tau mbak. 

27. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : ndak paham mbak. 

28. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan program 

life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Perusahaan Elektronik Polytron Kudus, Lembaga Pendidikan 

Komputer Kudus, Simpang 5 TV; dan Perusahaan garment di Ungaran. 

29.  Menurut Bapak/ Ibu apa saja yang menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan program life skill? 

Jawab : tidak tau mbak. 
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B. Profil Program Life Skill 

Identitas Responden: 

 

Nama : Puji Asripah 

Alamat : Ds Margorejo, Pati 

Usia : 16 Tahun 

Pekerjaan : Warga belajar pelatihan komputer 

Tanggal : 4 Mei 2013 

Tempat : SKB Kabupaten Pati 

 

1. Sepengetahuan saudara , kapan program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati mulai diselenggarakan? 

Jawab : saya mboten paham mbak. 

2. Apa yang mendasari diselenggarakannya program life skill? 

Jawab : saya mboten ngertos mbak. 

3. Sepengetahuan saudara, siapa pencetus gagasan program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Sepengetahuan saya pencetus gagasan program life skill adalah 

bapak Subawi mbak. 

4. Apa yang menjadi tujuan program life skill? 

Jawab : Tujuan program life skill adalah memberikan berbagai 

kerterampilan kerja bagi warga masyarakat yang menganggur karena tidak 

memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan kerja. 
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5. Berapa jumlah personil/pengelola program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Jumlah personil/pengelola program life skill ada 7 orang. 

6. Bagaimana struktur personalia program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : ketua pelaksanaan program life skill Sunarto, S.Pd ; Pengelola 

program jahit Tri Murniningsih, M.Pd ; Ali Khumaedi, SH ; Sudarmanto, 

S.Pi; Pengelola program komputer Hani Indriyani, S.Pd ; Widodo, S.Pd ; 

Sri Nurwati, S.Pi. 

7. Bagaimana karakteristik dan kualifikasi personalia program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : saya kurang paham mbak. 

8. Bagaimana pengembangan kemampuan personal program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : saya tidak tau mbak. 

9. Apa saja jenis program yang dikembangkan pada program life skill? 

Jawab : setau saya adalah keterampilan komputer dan keterampilan 

menjahit. 

10. Apa yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan pada 

program life skill?  

Jawab : kurang paham mbak. 

11. Sepengetahuan saudara, adakah program yang menjadi unggulan pada 

program life skill?  
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Jawab : Setau saya kursus komputer mbak. 

12. Prestasi apa saja yang pernah dicapai oleh program life skill? 

Jawab : Prestasi yang pernah dicapai pada program life skill adalah juara 1 

pamong belajar tingkat kabupaten, juara 1 life skill tingkat nasional bidang 

gypsum. 

13. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program life skill? 

Jawab : kalau itu saya tidak tau mbak. 

14. Siapa saja yang menjadi sasaran program life skill? 

Jawab : warga kurang mampu. 

15. Adakah prioritas sasaran program life skill?  

Jawab : tidak tau mbak. 

16. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

life skill? 

Jawab : Kalau tidak salah program life skill kursus komputer  ada 62 

warga belajar. 

17. Apa alasan saudara mengikuti pogram life skill? 

Jawab : mekaten mbak bilih kulo ndherek kursus meniko krono kulo hanya 

lulusan SMP namung krono terbentur biaya kulo mboten nerasaken 

sekolah, terus aku dikasih tau temen kalo ada kursus di SKB tujuane ya 

biar aku bisa kerja diperusahaan mbak, terus aku tertarik ikut to mbak. 

18. Bagaimanakah karakteristik sasaran program life skill? 

Jawab: kurang paham mbak. 
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19. Bagaimana penyusunan kurikulum program life skill yang diselenggarakan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : mboten ngertos mbak. 

20. Bagaimana kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh warga belajar? 

Jawab : Kompetensi dasar yang hendak dicapai warga belajar pada 

program life skill kursus komputer itu warga belajar mampu 

mengoperasikan semua program microsoft office yang terdiri dari 

microsoft word, microsoft excel, dan microsoft power point sesuai dengan 

materi yang diberikan pada saat pembelajaran. 

21. Apa saja jenis sarana/prasarana yang dimiliki pada program life skill di 

SKB Kabupaten Pati? 

Jawab : Pada kursus komputer : ruang komputer jumlah 1 ruang kondisi 

baik, ruang teori jumlah 1 ruang kondisi baik, komputer jumlah 18 unit 

kondisi baik, meja jumlah 20 buah kondisi baik, kursi jumlah 40 buah 

kondisi baik, LCD jumlah 1 buah kondisi baik,Pada kursus menjait : ruang 

kursus menjait jumlah 1 ruang kondisi baik, ruang teori jumlah 1 ruang 

kondisi baik, mesin jahit jumlah 18 unit kondisi baik, meja jumlah 20 buah 

kondisi baik, kursi jumlah 20 buah kondisi baik, LCD jumlah 1 buah 

kondisi baik. 

22. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana pada program life skill? 

Jawab : Perolehan sarana/prasarana dari pemerintah setempat. 

23. Bagaimana kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki 

program life skill?  
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Jawab : kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki program 

life skill masih baik mbak. 

24. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill 

disesuaikan kalo pas kursus mbak. 

25. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab: kurang paham mbak. 

26. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program life 

skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :  tidak tau mbak. 

27. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : ndak paham mbak. 

28. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan program 

life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Perusahaan Elektronik Polytron Kudus, Lembaga Pendidikan 

Komputer Kudus, Simpang 5 TV; dan Perusahaan garment di Ungaran. 

29.  Menurut Bapak/ Ibu apa saja yang menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan program life skill? 

Jawab : tidak tau mbak. 
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B. Profil Program Life Skill 

Identitas Responden: 

 

Nama : Rina Sari 

Alamat : Ds Plumbungan, Pati 

Usia : 17 Tahun 

Pekerjaan : Warga belajar pelatihan komputer 

Tanggal : 4 Mei 2013 

Tempat : SKB Kabupaten Pati 

 

1. Sepengetahuan saudara , kapan program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati mulai diselenggarakan? 

Jawab : saya mboten paham mbak. 

2. Apa yang mendasari diselenggarakannya program life skill? 

Jawab : saya mboten ngertos mbak. 

3. Sepengetahuan saudara, siapa pencetus gagasan program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Sepengetahuan saya pencetus gagasan program life skill adalah 

bapak Subawi mbak. 

4. Apa yang menjadi tujuan program life skill? 

Jawab : Tujuan program life skill adalah memberikan berbagai 

kerterampilan kerja bagi warga masyarakat yang menganggur karena tidak 

memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan kerja. 
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5. Berapa jumlah personil/pengelola program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Jumlah personil/pengelola program life skill ada 7 orang. 

6. Bagaimana struktur personalia program life skill di Sanggar Kegiatan 

Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : ketua pelaksanaan program life skill Sunarto, S.Pd ; Pengelola 

program jahit Tri Murniningsih, M.Pd ; Ali Khumaedi, SH ; Sudarmanto, 

S.Pi; Pengelola program komputer Hani Indriyani, S.Pd ; Widodo, S.Pd ; 

Sri Nurwati, S.Pi. 

7. Bagaimana karakteristik dan kualifikasi personalia program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : saya kurang paham mbak. 

8. Bagaimana pengembangan kemampuan personal program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : saya tidak tau mbak. 

9. Apa saja jenis program yang dikembangkan pada program life skill? 

Jawab : setau saya adalah keterampilan komputer dan keterampilan 

menjahit. 

10. Apa yang mendasari penetapan jenis program yang dikembangkan pada 

program life skill?  

Jawab : kurang paham mbak. 

11. Sepengetahuan saudara, adakah program yang menjadi unggulan pada 

program life skill?  
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Jawab : Setau saya kursus komputer mbak. 

12. Prestasi apa saja yang pernah dicapai oleh program life skill? 

Jawab : Prestasi yang pernah dicapai pada program life skill adalah juara 1 

pamong belajar tingkat kabupaten, juara 1 life skill tingkat nasional bidang 

gypsum. 

13. Bagaimana potensi wilayah dalam mendukung program life skill? 

Jawab : kalau itu saya tidak tau mbak. 

14. Siapa saja yang menjadi sasaran program life skill? 

Jawab : warga kurang mampu. 

15. Adakah prioritas sasaran program life skill?  

Jawab : tidak tau mbak. 

16. Berapa jumlah sasaran program yang telah dan sedang mengikuti program 

life skill? 

Jawab : Kalau tidak salah program life skill kursus komputer  ada 62 

warga belajar. 

17. Apa alasan saudara mengikuti pogram life skill? 

Jawab : saya mengikuti kursus di SKB Pati mbak karena keluargaku  tidak 

mampu dari segi ekonomi  terus aku gak bisa lanjut ke SMA. Aku tadine 

pingin  kerja mbak, lumayan bantu ortu tapi aku lulusan SMP. Terus 

daripada gak ada kegiatan di rumah, aku ikut kursus di SKB mbak 

berharap aku dapet keterampilan kanggo gawe kerjo mbak. 

18. Bagaimanakah karakteristik sasaran program life skill? 

Jawab: kurang paham mbak. 
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19. Bagaimana penyusunan kurikulum program life skill yang diselenggarakan 

di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : mboten ngertos mbak. 

20. Bagaimana kompetensi dasar yang hendak dicapai oleh warga belajar? 

Jawab : Kompetensi dasar yang hendak dicapai warga belajar pada 

program life skill kursus komputer itu warga belajar mampu 

mengoperasikan semua program microsoft office yang terdiri dari 

microsoft word, microsoft excel, dan microsoft power point sesuai dengan 

materi yang diberikan pada saat pembelajaran. 

21. Apa saja jenis sarana/prasarana yang dimiliki pada program life skill di 

SKB Kabupaten Pati? 

Jawab : Pada kursus komputer : ruang komputer jumlah 1 ruang kondisi 

baik, ruang teori jumlah 1 ruang kondisi baik, komputer jumlah 18 unit 

kondisi baik, meja jumlah 20 buah kondisi baik, kursi jumlah 40 buah 

kondisi baik, LCD jumlah 1 buah kondisi baik,Pada kursus menjait : ruang 

kursus menjait jumlah 1 ruang kondisi baik, ruang teori jumlah 1 ruang 

kondisi baik, mesin jahit jumlah 18 unit kondisi baik, meja jumlah 20 buah 

kondisi baik, kursi jumlah 20 buah kondisi baik, LCD jumlah 1 buah 

kondisi baik. 

22. Bagaimana cara perolehan sarana/prasarana pada program life skill? 

Jawab : Perolehan sarana/prasarana dari pemerintah setempat. 

23. Bagaimana kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki 

program life skill?  
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Jawab : kondisi kualitas sarana/prasarana program yang dimiliki program 

life skill masih baik mbak. 

24. Bagaimana mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Mekanisme penggunaan sarana/prasarana program life skill 

disesuaikan kalo pas kursus mbak. 

25. Bagaimana prosedur/langkah-langkah yang ditempuh dalam perencanaan 

program life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab: kurang paham mbak. 

26. Bagaimana langkah-langkah penyelenggaraan/pelaksanaan program life 

skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab :  tidak tau mbak. 

27. Bagaimana mekanisme penyelenggaraan evaluasi program life skill di 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati?  

Jawab : ndak paham mbak. 

28. Siapa dan instansi mana saja yang terlibat dalam pengembangan program 

life skill di Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati? 

Jawab : Perusahaan Elektronik Polytron Kudus, Lembaga Pendidikan 

Komputer Kudus, Simpang 5 TV; dan Perusahaan garment di Ungaran. 

29.  Menurut Bapak/ Ibu apa saja yang menjadi kendala dalam 

penyelenggaraan program life skill? 

Jawab : tidak tau mbak. 
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D. Pemahaman Instruktur tentang Prinsip-Prinsip Pembelajaran Orang 

Dewasa 

Identitas Responden: 

 

Nama : Hani Indriyani, S.Pd 

Alamat : Ds. Tambah Sari, Pati 

Usia : 43 Tahun 

Pekerjaan : Instruktur Komputer 

Hari/Tanggal/Pukul  : 4 mei 2013 

Tempat : SKB Kabupaten Pati 

 

 

1. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang kesiapan belajar orang dewasa? 

Jawab: Mekaten mbak menawi setau saya menawi tiyang siap mempelajari 

apapun terutama hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan tentunya berkaitan 

dengan adanya kemauan dari dalam diri orang yang bersangkutan. Sebagian 

orang dewasa mungkin siap untuk mempelajari, tetapi sebagian yang lain 

tidak  siap mbak mungkin  karena memang mereka tidak menguasai apa yang 

akan dipelajari. 

Menawi dipun cermati dari sisi misi dapat dikatakan bahwa misi instruktur 

dalam kesiapan belajar orang dewasa adalah membantu individu untuk 

memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan, wosipun kangge membantu 

individu supados saget mengembangkan sikap bilih babagan ngangsu kaweruh 
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meniko nggih pakarti ingkang dipun lampahi utawi kegiatan ingkang 

berlangsung sepanjang hayat, milo dengan pendidikan itu dapat diperoleh 

pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dapat digunakan untuk bekerja 

secara mandiri serta dapat mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki. 

Proses belajar meniko menawi pemanggih kulo saget dimanfaatkan kalian 

tiyang ingkang sampun dewoso kangge mengembangkan dirinya 

2. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang pengalaman belajar orang 

dewasa? 

Jawab : sejauh pemahaman saya mbak terhadap pengalaman belajar orang 

dewasa sudah tentu sangat terkait lho dengan karakteristik usia 

perkembangannya. Karena pada dasare mbak belajarnya orang dewasa sangat 

berbeda dengan belajarnya anak-anak. Orang dewasa itu kaya akan 

pengalaman sehingga tidak perlu beranggapan bahwa mereka masih sama 

sekali kosong. Iya Karena pada dasarnya mereka mampu mengambil 

keputusan sendiri; mampu memikul tanggung jawab; dan sadar terhadap tugas 

dan perannya. Milo meniko  mbak diperlukan juga pemahaman mengenai 

bagaimana orang dewasa belajar untuk dapat mencapai hasil belajar yang 

optimal. Berdasarkan pemahaman saya sendiri mbak kalau proses belajar 

orang dewasa dibutuhkan adanya suatu kesadaran, yaitu pengenalan terhadap 

materi yang dipelajari. memahami materi yang akan dipelajari akan 

mempermudah mereka dalam memahami bahan ajar yang diajarkan. 

Kemudian pemahaman terhadap konsep atau prinsip bahan yang dipelajari, hal 

ini menurut saya sangat penting karena dengan memahami bahan ajar akan 



243 
 

 
 

mudah bagi mereka dalam menuntaskan bahan ajar yang dipelajari. 

Selanjutnya dibutuhkan suatu keterampilan, artinya apabila di dalam proses 

pembelajaran perlu diberikan kesempatan kepada mereka untuk praktik, 

sehingga warga belajar akan dapat mencapai tahap penguasaan keterampilan 

dengan baik. Sikap juga perlu ditumbuhkan karena setelah menerapkan 

pengetahuan dan mempraktikkannya warga belajar akan mempunyai sikap 

tertentu. 

3. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang orientasi terhadap belajar orang 

dewasa? 

Jawab: pada dasarnya itu mbak orang dewasa belajar berpusat pada persoalan 

yang dihadapi saat ini, sehingga belajar bukan untuk digunakan sebagai bekal 

di masa datang. Mereka katakanlah warga belajar mbak beranggapan bahwa 

pendidikan sebagai suatu proses pengembangan kemampuan untuk mencapai 

potensi kehidupan yang paripurna, artinya bahwa mereka ingin dapat 

menerapkan pengetahuan dan keterampilan apapun yang mereka peroleh saat 

ini untuk kehidupan esok yang lebih efektif. Karena itu, menurut pemahaman 

saya mbak, pengalaman belajar seharusnya disusun menurut kategori-kategori 

pengembangan kemampuan. 

 

4. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang konsep diri pada orang 

dewasa? 

Jawab : pemahaman terhadap perilaku belajar orang dewasa juga perlu 

diketahui dengan baik mbak, hal ini karena pada dasarnya dalam belajar orang 
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dewasa selalu termotivasi untuk belajar sesuai dengan kebutuhan akan 

pengalaman dan minat bahwa belajar akan memuaskan. Hal ini menurut 

pemahaman saya mbak merupakan salah satu cara untuk memulai 

mengorganisasikan aktivitas belajar orang dewasa. Selain hal tersebut, 

orientasi belajar orang dewasa adalah berpusat pada kehidupan. Oleh karena 

itu unit belajar yang tepat untuk mengorganisasikan adalah situasi nyata, 

bukan hal yang bersifat imajinatif. 

5. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang kebutuhan belajar yang 

diinginkan oleh warga belajar dalam pembelajaran? 

Jawab : Supados suasana pembelajaran orang dewasa saget mlampah kanthi 

efektif dan efisien kedah dipun perhatek’aken, yaitu: (1) adanya partisipasi 

aktif, maksudipun orang dewasa akan dapat belajar dengan baik apabila secara 

penuh mengambil bagian dalam aktivitas pembelajaran; (2) pemberian 

materi/bahan ajar diusahakan yang menarik, hal demikian mengandung arti 

bahwa orang dewasa akan belajar dengan baik apabila materinya menarik bagi 

mereka dan ada dalam kehidupan sehari-hari; (3) materi/bahan ajar yang 

diberikan diusahakan ada manfaatnya, artinya bahwa orang dewasa akan 

belajar dengan sebaik mungkin apabila apa yang dipelajari bermanfaat dan 

dapat diterapkan; (4) adanya dorongan dan pengulangan, hal ini dimaksudkan 

bahwa dorongan semangat dan pengulangan secara terus-menerus akan 

membantu orang dewasa untuk belajar lebih baik; (5) adanya kesempatan 

untuk mengembangkan, hal ini berarti bahwa orang dewasa akan belajar 

sebaik mungkin apabila mereka mempunyai kesempatan yang memadai untuk 
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mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilannya; (6) adanya 

pengaruh pengalaman, hal ini berarti bahwa proses belajar orang dewasa 

dipengaruhi oleh pengalaman-pengalamannya yang lalu dan daya pikirnya; (7) 

adanya saling pengertian, hal ini berarti bahwa saling pengertian yang lebih 

baik akan membantu pencapaian tujuan pembelajaran; (8) belajar dengan 

situasi yang nyata, hal ini berarti bahwa orang dewasa akan lebih banyak 

belajar dari situasi kehidupan nyata; (9) pemusatan perhatian, hal ini berarti 

bahwa orang dewasa tidak dapat memusatkan perhatian untuk waktu yang 

lama kalau hanya mendengar saja; dan (10) diusahakan dalam pembelajaran 

ada kombinasi antara audio dan visual, hal ini berarti bahwa orang dewasa 

mencapai retensi (penyimpanan) tertinggi melalui kombinasi kata-kata dan 

visual.. 

6. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang lingkungan belajar yang 

kondusif dalam pembelajaran? 

Jawab : seorang instruktur itu mbak harus menciptakan lingkungan belajar 

yang kondusif, karena orang dewasa merasa menjadi warga belajar, namun 

karena tidak memiliki cukup waktu untuk mengerjakan tugas-tugas belajarnya 

dengan baik hal ini menjadi salah satu faktor yang dapat mengurangi motivasi 

orang dewasa dalam belajar. Pemahaman terhadap lingkungan belajar ini 

sangat penting, karena kebanyakan orang dewasa belajar berdasarkan dari 

pengalaman-pengalaman mereka sendiri tanpa melalui pemikiran yang 

sungguh-sungguh. Mereka mulai belajar dengan cara mendengar dan melihat 

apa yang disampaikan oleh instrukturnya. 
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7. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang warga belajar dalam 

merumuskan tujuan belajarnya? 

Jawab : Kangge seorang instruktur meniko pemahaman terhadap metode 

pembelajaran ingkang selaras utawi sesuai kaliyan kebetahan warga belajar 

meniko sangat penting. Kedah dipun jabarkan babakan rancangan belajar ke 

dalam urutan kegiatan belajar meniko mbetahaken adanya pengambilan 

keputusan mengenai teknik dan bahan belajar apa yang paling bermanfaat 

digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Wosipun bahwa menentukan 

strategi pembelajaran prayoginipun mengikutsertakan warga belajar.. 

8. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang proses belajar pada warga 

belajar yang dikaitakan dengan pengalaman belajar ? 

Jawab : Tiyang ingkang sampun dewoso ingkang nglampahi belajar meniko 

tiyang ingkang sudah mengalami berbagai peristiwa dan pengalaman. 

Pemahaman terhadap hal tersebut menurut pemanggih kulo sanget wigati, 

karena pada dasarnya hal-hal yang diperlukan dalam belajar adalah hal-hal 

yang dapat menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dalam 

kehidupannya selama ini 

9. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu dalam menetapkan metode 

pembelajaran yang  sesuai dengan kebutuhan warga belajar? 

Jawab : Saklajengipun teknik utawi metode yang dapat digunakan untuk 

membantu orang dewasa belajar, ingkang kedah dipun perhatikan inggih 

meniko: (1) Presentasi, dalam teknik ini meliputi antara lain: ceramah, debat, 

dialog, wawancara, panel, demonstrasi, film, slide, pameran, darmawisata, dan 
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membaca; (2) teknik partisipasi peserta, dalam teknik ini meliputi antara lain: 

tanya jawab, permainan peran, kelompok pendengar panel reaksi, dan panel 

yang diperluas; (3) teknik diskusi, dalam teknik ini terdiri atas diskusi 

terpimpin, diskusi yang bersumberkan dari buku, diskusi pemecahan masalah, 

dan diskusi kasus; (4) teknik simulasi, dalam teknik ini terdiri atas: permainan 

peran, proses insiden kritis, metode kasus, dan permainan. 

10. Bagaimanakah pemahaman Bapak/Ibu tentang langkah-langkah evaluasi yang 

benar untuk pembelajaran life skill pada orang dewasa? 

Jawab: Dalam kegiatan belajar itu harus ada yang namanya evaluasi, karena 

kegiatan evaluasi ini untuk mengetahui sejauhmana materi atau bahan ajar 

yang diajarkan kepada warga belajar dapat diserapkan dan dipahami. 

Selanjutnya evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana 

keberhasilan pelatihan. 
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HASIL WAWANCARA 

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN ORANG 

DEWASA PADA PROGRAM LIFE SKILL DI SKB PATI DITINJAU  

DARI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN  

EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN 

 

 

Identitas Responden      

 

Nama : Ali Khumaedi, SH 

Alamat : Ds. Telogowungu Pati 

Usia : 42 tahun 

Pendidikan : S1 

Pekerjaan : Pengelola kursus dan pelatihan progam life  

   skill 

Hari/Tanggal/Pukul  : 2 mei 2013  

Tempat : SKB Kabupaten Pati 

 

1. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu 

menyiapkan (merencanakan) terlebih dahulu untuk kegiatan belajar 

mengajar? 

Jawab : Nggih perlu dipunpersiapkan dalam setiap memulai pembelajaran, 

menawi mboten nggih mboten pas malah terkadang bingung sendiri. Namung 
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persiapanipun tidak seperti persiapan formal seperti kita mau mengajar di 

sekolah. Pendekatan non formal itu misalnya tujuan apa, oh ini belum ya kita 

selesaikan yang ini dulu baru kalau belum selesai dilanjutkan besok lagi. Jadi 

tidak ada target sehingga tidak perlu dipaksakan harus selesai. Karena kami 

tidak membatasi waktu, Maksudipun mekaten, seorang warga belajar bisa 

tuntas dalam mempelajari bahan ajar misalnya untuk pelatihan komputer harus 

selesai dalam waktu sekian, tidak demikian kalau kami. Disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing warga belajar, ada yang cepat dan ada pula yang 

lambat. Silabus pembelajaran ada yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. 

Masalahnya silabus untuk warga belajar misalnya si A dan si B bisa saja 

berbeda. Memang secara umum ada ketentuan yang harus ditempuh oleh 

warga belajar, namun hal itu tidak tertulis tetapi langsung dipraktikkan karena 

kebanyakan dari warga belajar adalah tidak lulus SD atau SMP sehingga 

kalkau dibuat tertulis malah tidak mengerti, jadi lebih mengerti kalau langsung 

dipraktikkan. Namun demikian non formal itukan bukan hanya untuk yang 

putus sekolah, yang sekolah juga ada bahkan yang sarjana juga bisa belajar 

secara non formal. Nah untuk yang warga belajar seperti ini kami buat tertulis. 

Karena bagi mereka kan bisa lebih mengerti kalau tertulis. Seperti sekarang, 

yang komputer itu. Kami pelajari dulu, kemudian kami susun untuk 

selanjutnya kami sampaikan dalam pembelajaran. 

2. Apabila merencanakan, siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : Tergantung ini kegiatannya apa. Siapa yang terlibat di dalamnya terus 

materi/bahan ajar yang akan diajarkan apa. Seperti misalnya komputer, kami 
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pernah mendatangkan teknisi komputer dari beberapa lembaga kursus 

komputer yang ada di kota pati bahkan pernah mendatangkan staf pengajar 

dari STIMIK AKI Pati untuk ikut terlibat dalam pelatihan komputer di SKB 

Pati. 

3.  Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Bapak/Ibu dalam merencanakan  

kegiatan belajar pada program life skill? 

Jawab : langkah yang ditempuh mbak dalam merencanakan kegiatan belajar 

didasarkan pada kebutuhan warga belajar mbak. 

4. Apa saja yang Bapak/Ibu siapkan dan aspek-aspek apa saja yang direncanakan 

sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada program life skill? 

Jawab : Semua aspek yang akan menunjang proses pembelajaran mbak. 

5. Bagaimana cara perencanaan penetapan setiap aspek program pembelajaran 

tersebut dilihat dari aspek: 

a. Tujuan pembelajaran 

b. Materi pembelajaran 

c. Waktu dan tempat pembelajaran  

d. Metode pembelajaran 

e. Sarana dan media pembelajaran  

f. Evaluasi hasil pembelajaran  

Jawab : tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan warga belajar, 

materi pembelajaran disiapkan mengacu pada permasalahan yang dihadapi 

warga belajar. Tempat dan waktu pembelajaran, ditetapkan sebagai sesuai 

dengan prinsip learning to do sehingga mengarah pada capaian hasil mbak. 
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6. Adakah faktor pendorong dan penghambat yang Bapak/Ibu rasakan dalam 

merencanakan kegiatan pembelajaran pada program life skill? 

Jawab : Kendala dalam merencanakan diantaranya assessment warga belajar, 

untuk mengenali orangnya ini cocoknya dimana. Pendorongnya karena 

semangat saja kalau dia menjadi lebih bagus, senangnya kalau melihat orang 

berhasil. Kalau dia menjadi pintar menjadi tahu. Kalau kendala mungkin 

kendala waktu, sumber daya, karena kadang buku juga harus penyesuaian lagi. 

7. Kapan dan berapa lama proses pembelajaran pada pelaksanaan program life 

skill ini diselenggarakan? 

Jawab : Kalau masalah berapa lama itu tergantung orangnya sendiri mbak 

dalam mengikuti pembelajaran mbak. 

8. Apa yang mendasari dalam penetapan waktu kegiatan pembelajaran pada 

program life skill? 

Jawab : waktu belajar pada program life skill ditetapkan sesuai dengan 

kesediaan warga belajar dan instruktur, sedangkan lama belajar disesuaikan 

dengan kebutuhan dan lamanya capaian hasil. 

9. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran (kuantitas, dan 

kualitas) pada program life skill? 

Jawab : melibatkan instruktur yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan 

Sanggar Kegiatan Belajar itu sendiri. Dari segi kualifikasi instruktur lebih 

menekankan pada tutor yang memiliki kualifikasi keahlian (life skill-nya).  

10. Bagaimana dan berdasarkan apa cara pemanfaatan sarana dan prasarana dalam 

proses pembelajaran pada program life skill? 



252 
 

 
 

Jawab : pemanfaatan sarana dan prasaranya itu mbak didasarkan pada 

kbutuhan warga belajarnya. 

11. Materi apa saja yang biasa Bapak/Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran 

program life skill? 

Jawab : jenis materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran program 

life skills, kecenderungannya dikembangkan dari hasil identifikasi serta 

berorientasi pada pencapaian tujuan dari program itu sendiri mbak. 

12. Bagaimana cara Bapak/Ibu menetapkan materi pembelajaran pada program 

life skill? 

Jawab : materi pembelajaran ditetapkan berdasarkan harapan dan kebutuhan 

belajar warga belajar. 

13. Dengan cara bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan materi pembelajaran pada 

kegiatan pembelajaran program life skill? 

Jawab : penetapan materi dan jenis materi yang disampaikan dalam proses 

pembelajaran program life skills, kecenderungannya dikembangkan dari hasil 

identifikasi serta berorientasi pada pencapaian tujuan dari program itu sendiri. 

14. Kemukakan langkah-langkah yang Bapak/Ibu tempuh dalam menyampaikan 

materi pada kegiatan pembelajaran program life skill? 

Jawab : jenis materi yang disampaikannya didasarkan pada tujuan program 

dan rambu-rambu ideal dari program itu sendiri mbak. 

15. Media apa saja yang biasa Bapak/Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran 

program life skill? 

Jawab : penggunaan media dan jenisnya disesuaikan dengan jenis 
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keterampilan yang sedang dipelajarinya mbak. 

16. Bagaimana dan siapa yang menetapkan media pembelajaran tersebut? 

Jawab : penggunaan media dan jenisnya disesuaikan dengan jenis 

keterampilan yang sedang dipelajarinya mbak. 

17. Dalam proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu pernah melakukan evaluasi? 

Jawab : pernah mbak. 

18. Apabila pernah, bagaimana caranya? 

Jawab : Penilaian dalam program pelatihan life skill dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran, terutama dilihat dari hasil belajarnya berupa perubahan 

kemampuan warga belajar mbak. 

19. Aspek-aspek apa saja yang Bapak/Ibu evaluasi? 

Jawab : aspek yang saya evaluasi mbak Salah satunya yaitu melalui 

pengamatan cara bekerja, dan hasil pekerjaan. 

20. Apakah Bapak/Ibu melibatkan warga belajar dalam melakukan evaluasi? 

Jawab : iya mbak. 

21. Kalau ya, bagaimana caranya? 

Jawab : Tiap warga belajar  mbak  diberikan keterangan yang jelas mengenai 

syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan penilaian yang baik. 

22. Bagimana cara pengolahan hasil evaluasi tersebut? 

Jawab: :  caranya pengolahan hasil Penilaian ujian lokal dilakukan oleh tenaga 

pendidik dari lembaga atau institusi tempat warga belajar melakukan kegiatan 

belajar mbak. 

23. Dipergunakan untuk kepentingan apa hasil evaluasi tersebut? 
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Jawab : kepentingan hasil evaluasinya mbak digunakan untuk kelulusan mbak 

setelah melakukan ujian terus warga belajar memperoleh sertifikat. 
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HASIL WAWANCARA 

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN ORANG 

DEWASA PADA PROGRAM LIFE SKILL DI SKB PATI DITINJAU  

DARI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN  

EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN 

 

Identitas Responden      

 

Nama : Sri Nurwati, S.Pd 

Alamat : Ds. Panjunan ,Pati 

Usia : 48 tahun 

Pendidikan : S1 

Pekerjaan : instruktur pelatihan komputer 

Hari/Tanggal/Pukul  : 2 mei 2013 

Tempat : SKB Kabupaten Pati 

 

1. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu menyiapkan 

(merencanakan) terlebih dahulu untuk kegiatan belajar mengajar? 

Jawab : Ya pasti nggih perlu dipersipakan dalam setiap memulai 

pembelajaran, kalo tidak pas malah terkadang bingung sendiri mbak. 

2. Apabila merencanakan, siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : Tergantung ini kegiatannya apa mbak. Siapa yang terlibat di 

dalamnya terus materi/bahan ajar yang akan diajarkan apa. Seperti misalnya 
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komputer, kami pernah mendatangkan teknisi komputer dari beberapa 

lembaga kursus komputer yang ada di kota pati bahkan pernah mendatangkan 

staf pengajar dari STIMIK AKI Pati untuk ikut terlibat dalam pelatihan 

komputer di SKB Pati. 

3.  Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Bapak/Ibu dalam merencanakan  

kegiatan belajar pada program life skill? 

Jawab : langkah yang ditempuh mbak dalam merencanakan kegiatan belajar 

didasarkan pada kebutuhan warga belajar mbak. 

4. Apa saja yang Bapak/Ibu siapkan dan aspek-aspek apa saja yang direncanakan 

sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada program life skill? 

Jawab : Semua aspek yang akan menunjang proses pembelajaran disiapkan 

sesuai kebutuhan mbak. 

5. Bagaimana cara perencanaan penetapan setiap aspek program pembelajaran 

tersebut dilihat dari aspek: 

a. Tujuan pembelajaran 

b. Materi pembelajaran  

c. Waktu dan tempat pembelajaran 

d. Metode pembelajaran 

e. Sarana dan media pembelajaran 

f. Evaluasi hasil pembelajaran 

Jawab : tujuan pembelajaran disusun berdasarkan kebutuhan warga belajar, 

materi pembelajaran disiapkan mengacu pada permasalahan yang dihadapi 

warga belajar. Tempat dan waktu pembelajaran, ditetapkan sebagai sesuai 
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dengan prinsip learning to do sehingga mengarah pada capaian hasil mbak. 

6. Adakah faktor pendorong dan penghambat yang Bapak/Ibu rasakan dalam 

merencanakan kegiatan pembelajaran pada program life skill? 

Jawab : Kendala dalam merencanakan diantaranya assessment warga belajar, 

untuk mengenali orangnya ini cocoknya dimana. Pendorongnya karena 

semangat saja kalau dia menjadi lebih bagus, senangnya kalau melihat orang 

berhasil mbak. 

7. Kapan dan berapa lama proses pembelajaran pada pelaksanaan program life 

skill ini diselenggarakan? 

Jawab : Kalau masalah berapa lama itu tergantung orangnya mbak. Biasanya 

ada warga belajar bisanya pada hari-hari tertentu, seperti pada program 

komputer, warga belajar bisanya hari Rabu, Kamis dan Sabtu ya 

pelaksanaannya dilaksanakan hari itu. Sedangkan lamanya waktu disesuaikan 

dengan kemampuan daya serap warga belajar. 

8. Apa yang mendasari dalam penetapan waktu kegiatan pembelajaran pada 

program life skill? 

Jawab : waktu belajar pada program life skill ditetapkan sesuai dengan 

kesediaan warga belajar dan instruktur, sedangkan lama belajar disesuaikan 

dengan kebutuhan dan lamanya capaian hasil mbak. 

9. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran (kuantitas, dan 

kualitas) pada program life skill? 

Jawab : melibatkan instruktur yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan 

Sanggar Kegiatan Belajar itu sendiri. Dari segi kualifikasi instruktur lebih 
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menekankan pada tutor yang memiliki kualifikasi keahlian (life skill-nya). 

10. Bagaimana dan berdasarkan apa cara pemanfaatan sarana dan prasarana dalam 

proses pembelajaran pada program life skill? 

Jawab : pemanfaatan sarana dan prasaranya itu mbak didasarkan pada 

kbutuhan warga belajarnya. 

11. Materi apa saja yang biasa Bapak/Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran 

program life skill? 

Jawab : jenis materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran program 

life skills, kecenderungannya dikembangkan dari hasil identifikasi serta 

berorientasi pada pencapaian tujuan dari program itu sendiri. 

12. Bagaimana cara Bapak/Ibu menetapkan materi pembelajaran pada program 

life skill? 

Jawab : Diawali dengan menetapkan kebutuhan belajar dengan melakukan 

assesment pekerjaan, menyusun materi-materi yang akan dipelajari atau 

diajarkan. Waktunya disesuaikan dengan masa atau lamanya hasil pekerjaan 

dari warga belajar, media disesuaikan dengan produk yang akan dihasilkan 

atau dibuat. Proses pembelajarannya pun dilaksanakan di ruang praktik 

dengan memperhatikan minat dan keterampilan dari warga belajar. Untuk 

penilaiannya dilakukan dengan melihat hasil pekerjaan dari warga belajar. 

13. Dengan cara bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan materi pembelajaran pada 

kegiatan pembelajaran program life skill? 

Jawab : Cara penyampaian materi dilakukan dengan sistem belajar dan bekerja 

(learning to do).. 
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14. Kemukakan langkah-langkah yang Bapak/Ibu tempuh dalam menyampaikan 

materi pada kegiatan pembelajaran program life skill? 

Jawab : jenis materi yang disampaikannya didasarkan pada tujuan program 

dan rambu-rambu ideal dari program itu sendiri. 

15. Media apa saja yang biasa Bapak/Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran 

program life skill? 

Jawab : penggunaan media dan jenisnya disesuaikan dengan jenis 

keterampilan yang sedang dipelajarinya mbak. 

16. Bagaimana dan siapa yang menetapkan media pembelajaran tersebut? 

Jawab : penggunaan media dan jenisnya disesuaikan dengan jenis 

keterampilan yang sedang dipelajarinya mbak. 

17. Dalam proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu pernah melakukan evaluasi? 

Jawab : pernah mbak. 

18. Apabila pernah, bagaimana caranya? 

Jawab : Penilaian dalam program pelatihan life skill dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran, terutama dilihat dari hasil belajarnya berupa perubahan 

kemampuan warga belajar. 

19. Aspek-aspek apa saja yang Bapak/Ibu evaluasi? 

Jawab :  aspek yang saya evaluasi mbak Salah satunya yaitu melalui 

pengamatan cara bekerja, dan hasil pekerjaan. Penilaian ini berhubungan 

dengan tujuan dan sasaran program aplikasi perkantoran, dan akan menilai 

kapasitas warga belajar secara adil dan dapat dipercaya. Warga belajar akan 

dinilai melalui ujian praktik keterampilan yang hasil akhirnya diharapkan 
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merupakan cerminan dari penguasaan peserta didik melalui materi yang 

diberikan. 

20. Apakah Bapak/Ibu melibatkan warga belajar dalam melakukan evaluasi? 

Jawab : iya mbak 

21. Kalau ya, bagaimana caranya? 

Jawab :  Jadi Tiap warga belajar  mbak  diberikan keterangan yang jelas 

mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan penilaian yang 

baik. Warga belajar selain mengikuti ujian lokal (pada lembaga / institusi 

tempat warga belajar melakukan kegiatan belajar), juga mengikuti uji 

kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi di 

bidang Teknologi infromasi dan Komunikasi (LSK TIK) yang terakreditasi 

dan diakui secara formal oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan 

Kelembagaan. 

22. Bagimana cara pengolahan hasil evaluasi tersebut? 

Jawab :  caranya pengolahan hasil Penilaian ujian lokal dilakukan oleh tenaga 

pendidik dari lembaga atau institusi tempat warga belajar melakukan kegiatan 

belajar. Adapun penilaian Uji Kompetensi dilakukan oleh tenaga penguji 

tingkat nasional yang bersesuaian dengan unit kompetensi yang telah 

disertifikasi oleh LSK TIK dan Direktorat pembinaan kursus dan 

kelembagaan. 

23. Dipergunakan untuk kepentingan apa hasil evaluasi tersebut? 

Jawab :  kepentingan hasil evaluasinya mbak digunakan untuk kelulusan mbak 

setelah melakukan ujian terus warga belajar memperoleh sertifikat. 
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HASIL WAWANCARA 

PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP PEMBELAJARAN ORANG 

DEWASA PADA PROGRAM LIFE SKILL DI SKB PATI DITINJAU  

DARI PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN  

EVALUASI HASIL PEMBELAJARAN 

(Untuk Pengelola/Penyelenggara/Instruktur) 

 

Identitas Responden      

 

Nama : Sudarmanto, S.Pi 

Alamat : Ds. Blaru, Pati 

Usia : 49 Tahun 

Pendidikan : S1 

Pekerjaan  :    Instruktur kursus dan pelatihan menjahit 

Hari/Tanggal/Pukul  : 2 mei 2013 

Tempat : SKB Kabupaten Pati 

 

1. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu menyiapkan 

(merencanakan) terlebih dahulu untuk kegiatan belajar mengajar? 

Jawab : iya menyiapkan dulu mbak. 

2. Apabila merencanakan, siapa saja yang dilibatkan dalam kegiatan tersebut? 

Jawab : Tergantung ini kegiatannya apa. Siapa yang terlibat di dalamnya terus 

materi/bahan ajar yang akan diajarkan apa mbak. 

3.  Bagaimana langkah-langkah yang ditempuh Bapak/Ibu dalam merencanakan  

kegiatan belajar pada program life skill? 

Jawab : langkah yang ditempuh mbak dalam merencanakan kegiatan belajar 

didasarkan pada kebutuhan warga belajar mbak. 

4. Apa saja yang Bapak/Ibu siapkan dan aspek-aspek apa saja yang direncanakan 

sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran pada program life skill? 

Jawab : Semua aspek yang akan menunjang proses pembelajaran mbak. 
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5. Bagaimana cara perencanaan penetapan setiap aspek program pembelajaran 

tersebut dilihat dari aspek: 

a. Tujuan pembelajaran 

b. Materi pembelajaran  

c. Waktu dan tempat pembelajaran 

d. Metode pembelajaran 

e. Sarana dan media pembelajaran 

f. Evaluasi hasil pembelajaran 

Jawab : Kalau tujuan perencanaan pembelajaran itu disesuaikan dengan 

kebutuhan. Wosipun mekaten mbak, perencanaan materi pembelajaran 

meniko kedah dipun sesuaikan dengan permasalahan. Untuk waktu dan 

tempat pembelajaran perencanaannya agak susah karena seperti tadi kami ini 

prosesnya learning by doing misalnya dalam pelatihan menjahit, dalam 

pelatihan ini mereka langsung berproduksi jadi mereka belajar sambil 

produksi. Semanten ugi dalam pelatihan komputer, mereka diajarkan untuk 

mendisain produk, jadi materi berbasis produk. Karena itu perlu 

merencanakan tempat pembelajaran sekaligus merencanakan tempat 

produksi, karena di situ sekaligus belajar dan sekaligus produksi jadi satu 

kesatuan. Mau perencanaan tempat, materi, tujuan itu sama. Karena tidak bisa 

dipilah-pilah, sambil belajar sambil berproduksi. 

6. Adakah faktor pendorong dan penghambat yang Bapak/Ibu rasakan dalam 

merencanakan kegiatan pembelajaran pada program life skill? 

Jawab : Kendala dalam merencanakan diantaranya assessment warga belajar, 

untuk mengenali orangnya ini cocoknya dimana. Pendorongnya karena 

semangat saja kalau dia menjadi lebih bagus, senangnya kalau melihat orang 

berhasil mbak. 

7. Kapan dan berapa lama proses pembelajaran pada pelaksanaan program life 

skill ini diselenggarakan? 

Jawab : Kalau masalah berapa lama itu tergantung orangnya mbak. Biasanya 

ada warga belajar bisanya pada hari-hari tertentu, seperti pada program 
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komputer, warga belajar bisanya hari Rabu, Kamis dan Sabtu ya 

pelaksanaannya dilaksanakan hari itu. Sedangkan lamanya waktu disesuaikan 

dengan kemampuan daya serap warga belajar. 

8. Apa yang mendasari dalam penetapan waktu kegiatan pembelajaran pada 

program life skill? 

Jawab : waktu belajar pada program life skill ditetapkan sesuai dengan 

kesediaan warga belajar dan instruktur, sedangkan lama belajar disesuaikan 

dengan kebutuhan dan lamanya capaian hasil mbak. 

9. Siapa saja yang terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran (kuantitas, dan 

kualitas) pada program life skill? 

Jawab : melibatkan instruktur yang sesuai dengan keadaan dan kemampuan 

Sanggar Kegiatan Belajar itu sendiri mbak. 

10. Bagaimana dan berdasarkan apa cara pemanfaatan sarana dan prasarana dalam 

proses pembelajaran pada program life skill? 

Jawab : pemanfaatan sarana dan prasaranya itu mbak didasarkan pada 

kbutuhan warga belajarnya. 

11. Materi apa saja yang biasa Bapak/Ibu sampaikan dalam proses pembelajaran 

program life skill? 

Jawab : jenis materi yang disampaikan dalam proses pembelajaran program 

life skills, kecenderungannya dikembangkan dari hasil identifikasi serta 

berorientasi pada pencapaian tujuan dari program itu sendiri mbak. 

12. Bagaimana cara Bapak/Ibu menetapkan materi pembelajaran pada program 

life skill? 
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Jawab : materi pembelajaran ditetapkan berdasarkan harapan dan kebutuhan 

belajar warga belajar mbak. 

13. Dengan cara bagaimana Bapak/Ibu menyampaikan materi pembelajaran pada 

kegiatan pembelajaran program life skill? 

Jawab : penetapan materi dan jenis materi yang disampaikan dalam proses 

pembelajaran program life skills, kecenderungannya dikembangkan dari hasil 

identifikasi serta berorientasi pada pencapaian tujuan dari program itu sendiri 

mbak. 

14. Kemukakan langkah-langkah yang Bapak/Ibu tempuh dalam menyampaikan 

materi pada kegiatan pembelajaran program life skill? 

Jawab : jenis materi yang disampaikannya didasarkan pada tujuan program 

dan rambu-rambu ideal dari program itu sendiri mbak. 

15. Media apa saja yang biasa Bapak/Ibu gunakan dalam kegiatan pembelajaran 

program life skill? 

Jawab : penggunaan media dan jenisnya disesuaikan dengan jenis 

keterampilan yang sedang dipelajarinya mbak. 

16. Bagaimana dan siapa yang menetapkan media pembelajaran tersebut? 

Jawab : penggunaan media dan jenisnya disesuaikan dengan jenis 

keterampilan yang sedang dipelajarinya saat ini mbak. 

17. Dalam proses pembelajaran, apakah Bapak/Ibu pernah melakukan evaluasi? 

Jawab : Pernah mbak. 

18. Apabila pernah, bagaimana caranya? 

Jawab : Penilaian dalam program pelatihan life skill dilaksanakan dalam 
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proses pembelajaran mbak. 

19. Aspek-aspek apa saja yang Bapak/Ibu evaluasi? 

Jawab : Warga belajar akan dinilai melalui ujian praktik keterampilan yang 

hasil akhirnya diharapkan merupakan cerminan dari penguasaan peserta didik 

melalui materi yang diberikan mbak. 

20. Apakah Bapak/Ibu melibatkan warga belajar dalam melakukan evaluasi? 

Jawab : iya mbak. 

21. Kalau ya, bagaimana caranya? 

Jawab : Jadi Tiap warga belajar  mbak  diberikan keterangan yang jelas 

mengenai syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendapatkan penilaian yang 

baik 

22. Bagimana cara pengolahan hasil evaluasi tersebut? 

Jawab : pengolahan hasil Penilaian ujian lokal dilakukan oleh tenaga pendidik 

dari lembaga atau institusi tempat warga belajar melakukan kegiatan belajar 

23. Dipergunakan untuk kepentingan apa hasil evaluasi tersebut?  

Jawab : untuk memperoleh sertifikat mbak. 
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Lampiran 4 

DOKUMENTASI 

 

 

 Wawancara dengan Kepala SKB Kabupaten Pati 

 

 

 

Wawancara dengan salah satu pengelola program kursus dan pelatihan 
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Wawancara dengan salah satu warga belajar 

 

 

Suasana pembelajaran kursus komputer  
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Sarana dan prasarana kursus computer 

 

 

Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Pati 
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Suasana di Kantor SKB Kabupaten Pati 

 

Ruang belajar program kesetaraan 


