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ABSTRAK 

 

Martharini, Tiara Rahmania 2014. “Analisis Tahapan Pembelajaran Training 

pada Lembaga AT West Outbound Training Semarang”. Skripsi, Jurusan 

Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu pendidikan Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing I Dr. Amin Yusuf, M.Si dan Pembimbing II Dr. Sungkowo Edy 

Mulyono, S.Pd., M.Si. 

 

Kata kunci: Pembelajaran, Training. 

 

Outbound merupakan pelatihan off the job training untuk pengembangan 

sumber daya manusia melalui pembelajaran dari pengalaman langsung. 

Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana lembaga AT West Outbound 

Training melakukan assessment kebutuhan, melaksanakan bentuk dan jenis, dan 

mengevaluasi pembelajaran training. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis 

seluruh proses lembaga AT West Outbound Training dalam assessment 

kebutuhan, pelaksanaan bentuk dan jenis, dan evaluasi pembelajaran training 

Penelitian dilakukan di lembaga AT West Outbound Training Kecamatan 

Mijen Kota Semarang dengan pendekatan kualitatif fenomenologi. Subjek 

penelitian ini terdiri dari 9 orang yag terdiri dari pimpinan lembaga, fasilitator dan 

peserta pelatihan. Fokus penelitian ini adalah analisis keseluruhan tahapan 

pembelajaran training pada lembaga At West Outbound Training Semarang mulai 

dari cara assessment, proses pembelajaran, hingga cara evaluasi. Sumber data 

penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data 

yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Keabsahan data 

yang digunakan yaitu dengan metode triangulasi. Teknik analisis data melalui 

tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga AT West Outbound 

Training dalam pelaksanaan assessment kebutuhan pembelajaran training telah 

memenuhi komponen sistem perencanaan dengan menggunakan metode 

identifikasi wawancara tehadap key person. Pada pelaksanaan training semua 

berjalan dengan baik, berbagai macam bentuk dan jenis kegiatan menggunakan 

teknik-teknik pada metode pelatihan off the job training, seperti simulasi, ceramah 

dan permodelan perilaku. Dalam perlaksanaan pembelajaran training ini juga 

dilaksanakan evaluasi untuk mengetahui kompetensi peserta. Kegiatan evaluasi  

dilakukan dengan cara informal yakni menggunakan teknik observasi. 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah tahapan 

pembelajaran training di lembaga AT West outbound training berjalan dengan 

baik. Assessmet kegiatan belajar training ini menggunakan menggunakan 

identifikasi wawancara tehadap key person, pelaksanaannya menggunakan 

menggunakan teknik-teknik pada metode pelatihan off the job training, dalam 

evaluasi menggunakan teknik observasi. Program OMT ini berdampak positif 

bagi peserta OMT yakni karyawan PDKB PLN tahun 2013 dan kendala yang 

dihadapi dapat diatasi dengan baik. 

 



iii 
 

PERSETUJUAN PEMBIMBING 

 

Skripsi yang berjudul “Analisis Pembelajaran Training pada Lembaga AT West 

Outbound Training  Semarang” telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan 

ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada: 

Hari  : Jumat 

Tanggal  : 4 April 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

PENGESAHAN KELULUSAN 

 

Skripsi berjudul “Analisis Pembelajaran pada Lembaga AT West Outbound 

Training Semarang” telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Ujian Skripsi 

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri 

Semarang pada: 

Hari : Jumat 

Tanggal :  4 April 2014 

 

Panitia Ujian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

PERNYATAAN 

 

 Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi berjudul “Analisis 

Pembelajaran Training pada Lembaga AT West Outbound Training Semarang” 

benar-benar hasil tulisan karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, 

baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat 

dalam skripsi ini dikutip dan dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 
 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

 

MOTTO 

1. Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya (QS. Al-Baqarah:286). 

2. Yang terpenting bukan kesempurnaan melainkan selesai (Anies Baswedan). 

 

 

PERSEMBAHAN 

Skripsi ini saya persembahkan kepada:  

1. Kedua orang tua, Bapak Mushonif Efendi 

dan Ibu Susy Ujianti yang selalu mendoakan 

kedua putrinya. 

2. Eyang Kakung, Eyang Putri dan Adikku 

Aliya Clara Syifa.  

3. Teman-teman Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah Angkatan  2009. 

4. Seluruh Pendidik di Negeri ini. 

 

 

 

 



vii 
 

KATA PENGANTAR 

 

 Puji syukur kepada Allah swt atas rahmat, hidayah dan karunia-Nya, 

sehingga skripsi berjudul “Analisis Pembelajaran Training pada Lembaga AT 

West Outbound Training Semarang” dapat selesai. 

 Skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan, bantuan, dan bimbingan 

dari berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung., oleh karena itu 

disampaikan ucapan terima kasih kepada: 

1. Drs. Hardjono, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 

Semarang yang telah memberikan izin penelitian. 

2. Dr. Sungkowo Edy Mulyono, S.Pd., M.Si, Ketua Jurusan Pendidikan Luar 

Sekolah dan sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan 

dan pengarahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam penyusunan 

skripsi ini. 

3. Dr. Amin Yusuf, M.Si, dosen pembimbing I yang telah memberikan 

bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan dalam 

penyusunan skripsi ini. 

4. Bapak Muridi, pimpinan lembaga AT West Outbound Training yang 

memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian. 

5. Teman-teman PLS angkatan 2009 yang telah memberikan motivasi dan 

semangat.  

6. Teman-teman kos Michiko, Ei-Renne, dan Az-Zahra yang telah banyak 

memberikan inspirasi dan bantuan moril. 



viii 
 

7. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut terlibat 

dalam penyusunan skripsi ini. 

Dalam penyusunan skripsi ini, disadari  bahwa masih terdapat kekurangan. 

Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak senantiasa diharapkan untuk 

kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak. 

  

              Semarang,     April 2014 

 

       Tiara Rahmania Martharini 

       1201409013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

DAFTAR ISI 

 

Halaman 

HALAMAN JUDUL .....................................................................................  i 

ABSTRAK .....................................................................................................  ii 

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...............................................................  iii 

PENGESAHAN KELULUSAN  ..................................................................  iv 

PERNYATAAN .............................................................................................  v 

MOTTO DAN PERSEMBAHAN ................................................................  vi 

KATA PENGANTAR ...................................................................................  vii 

DAFTAR ISI  .................................................................................................  ix 

DAFTAR TABEL  ........................................................................................  xi 

DAFTAR GAMBAR  ....................................................................................  xii 

DAFTAR LAMPIRAN ...............................................................................       xiii 

 

BAB 1 PENDAHULUAN  

1.1. Latar Belakang  ........................................................................................  1 

1.2. Rumusan  Masalah ...................................................................................  12 

1.3. Tujuan Penelitian .....................................................................................  12 

1.4. Manfaat  Penelitian ..................................................................................  13 

1.5. Penegasan Istilah ......................................................................................  13 

1.6. Sistematika Skripsi ...................................................................................  15 

 

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Outbound  Management Training ............................................................  17 

2.2. Pendidikan dan Latihan ............................................................................  30 



x 
 

2.3.Pembelajaran .............................................................................................  36 

2.4. Outbound  Management Training di Lembaga AT West.........................  51 

2.5. Kerangka Berpikir ....................................................................................  51 

 

BAB 3 METODE PENELITIAN  

3.1. Pendekatan Penelitian ..............................................................................  54 

3.2. Lokasi Penelitian ......................................................................................  55 

3.3. Subyek Penelitian .....................................................................................  55 

3.4. Fokus Penelitian .......................................................................................  57 

3.5. Sumber Data .............................................................................................  58 

3.6. Teknik Pengumpulan Data .......................................................................  59 

3.7. Analisis Data ............................................................................................  65 

3.8. Keabsahan Data ........................................................................................  68 

 

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum .....................................................................................  71 

4.2. Hasil Penelitian ........................................................................................  80 

4.3. Pembahasan ..............................................................................................  112 

 

BAB 5 PENUTUP 

5.1. Simpulan ..................................................................................................  126 

5.2. Saran  .......................................................................................................  128 

 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... . 130 

LAMPIRAN ................................................................................................... .   133 

 

 



xi 
 

DAFTAR TABEL 

 

               Halaman 

Tabel 4.1 Daftar Nama Fasilitator ...................................................................  76 

4.2 Daftar Nama Sarana dan Prasarana Lembaga AT West ..................  77 

4.3 Daftar Lokasi Outbound Lembaga AT West  ..................................  78 

4.4 Daftar Fasilitator Subjek Penelitian .................................................  80 

4.5 Daftar Kuantitaif Peserta per Satuan Kerja ......................................  84 

4.6 Daftar Peralatan Pembelajaran .........................................................  89 

4.7 Daftar Pembagian Pemandu Game ..................................................  93 

4.8 Daftar Pembagian Observer .............................................................  94 

4.9 Tabel Rute Pertemuan Tim ..............................................................  102 

4.10 Tabel Hasil Pembelajaran ..............................................................  102 

4.11 Tabel Perolehan Skor Flying Fox dan Rope Bridge ......................  104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

DAFTAR GAMBAR 

 

               Halaman 

Gambar 2.1 Skema Metamorfosis Outbound  .................................................  22 

2.2 Komponen Perencanaan Pembelajaran .......................................  44 

2.3 Kerangka Berfikir  ......................................................................  53 

3.1 Diagram Proses Analisis Data .....................................................  66 

4.1 Struktur Organisasi Lembaga AT West  .....................................  74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

DAFTAR LAMPIRAN 

 

               Halaman 

Lampiran 1: Daftar Peserta Pelatihan .............................................................     135 

Lampiran 2: Kurikulum Silabus Diklat Penunjang Outbound ........................  141 

Lampiran 3: Materi Diklat Penunjang Outbound Training.............................  148 

Lampiran 4: Lembar Penilaian Individu Peserta oleh Observer .....................  156 

Lampiran 5: Lembar Psikogram Materi Outbound Training ..........................  159 

Lampiran 6: Kisi-kisi Wawancara Pimpinan Lembaga ..................................  160 

Lampiran 7: Kisi-kisi Wawancara Fasilitator .................................................  161 

Lampiran 8: Kisi-kisi Wawancara Peserta Pelatihan ......................................  162 

Lampiran 9: Hasil Wawancara Pimpinan Lembaga AT West ........................  163 

Lampiran 10: Hasil Wawancara Fasilitator 1..................................................     170 

Lampiran 11: Hasil Wawancara Fasilitator 2..................................................     175 

Lampiran 12: Hasil Wawancara Fasilitator 3..................................................     179 

Lampiran 13: Hasil Wawancara Fasilitator 3..................................................     184 

Lampiran 14: Hasil Wawancara Peserta Pelatihan 1 ......................................     187 

Lampiran 15:Hasil Wawancara Peserta Pelatihan 2 .......................................     191 

Lampiran 16: Hasil Wawancara Peserta Pelatihan 3 ......................................     195 

Lampiran 17: Hasil Wawancara Peserta Pelatihan 4 ......................................     199 

Lampiran 18: Dokumentasi .............................................................................     203 

 

 

 



1 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG  

Polemik abadi antara pendidikan, pelatihan, dan ketenagakerjaan 

merupakan suatu yang spesifik bagi negara berkembang. Hal tersebut terjadi 

karena pada tahap permulaan  pembangunan, pertumbuhan industri dan 

perkembangan sektor swasta masih terbatas,  maka masalah ketengakerjaan 

dirangkul oleh sektor pendidikan. Dengan sendirinya masalah pengangguran akan 

selalu menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga pendidikan. Sejalan dengan 

pembangunan negara-negara itu maka sektor pemerintah merupakan wadah 

penampungan lulusan sistem pendidikan. Namun demikian, sejalan dengan 

lajunya pembangunan serta hasil-hasil pembangunan maka sektor pemerintah 

semakin lama mengalami kejenuhan, sedangkan sektor swasta semakin 

meningkat. Di pihak lain apa yang diminta oleh pembangunan swasta tidak dapat 

dipenuhi oleh sistem pendidikan yang ada. Hal ini dikarenakan visi dan misi 

sistem pendidikan masih diarahkan pada kebutuhan pemerintah dan sektor formal. 

Sejalan dengan itu masyarakat telah dikondisikan bahwa lulusan pendidikan 

tinggi harus dan pasti dapat ditampung di dalam  lapangan pekerjaan. Di pihak 

lain sistem pendidikan tidak memenuhi tuntutan yang diminta oleh perkembangan 

sektor swasta (masyarakat) yang terus menerus berubah. Konflik antar 

pendidikan, pelatihan dan ketenagakerjaan menjadi masalah yang selalu 

munyudutkan pendidikan. 
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 Apabila pendidikan tidak peka terhadap perubahan sosial, tuntutan 

kehidupan modern, perkembangan industri yang cepat, perkembangan teknologi 

dan ilmu pengetahuan yang berkembang secara eksponensial, maka pendidikan 

harus bertanggungjawab terhadap ketinggalannya menyiapkan tenaga kerja yang 

diperlukan. Bahwa pendidikan ikut mempersiapkan dasar-dasar yang diperlukan 

dalam dunia kerja, dan tidak membebaskan pendidikan dalam mutu tenaga kerja 

yang diperlukan, maka perlu diselenggarakan suatu lembaga dengan kegiatan-

kegiatan yang memenuhi tuntutan dunia kerja. Lembaga tersebut, yang dapat kita 

sebut dengan pelatihan. 

Pelatihan merupakan jenis program yang diselenggarakan oleh satuan 

pendidikan nonformal (PNF). Dalam penjelasannya (Sutarto,2007:2) pendidikan 

nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 

dilaksankan secara terstruktur dan berjenjang. Di Indonesia seluruh kegiatan dan 

program pendidikan nonformal ini lebih banyak dikenal dengan istilah pendidikan 

luar sekolah (PLS) yang merupakan terjemahan dari out of school education 

sebagai bentuk kegiatan dan program pendidikan di luar sistem pendidikkan 

formal sekolah yang coraknya vokasional dan diperuntukan bagi pemuda,  

menyiapkan mereka untuk bisa hidup dan memperoleh pekerjaan.  Salah satunya 

program pelatihan ini, dimaksudkan untuk mencapai stadart kompetensi 

pengembangan kemampuan dan pengetahuan. 

Johnson dalam Organisation and management of training merumuskan 

manfaat pelatihan dengan menjawab pertanyaan what problem can training solve?  

jawabannya antara lain adalah memperbaiki kualitas kerja dan menaikan semangat 
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kerja, mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pengertian dan sikap-sikap 

baru serta mengembangkan, menempatkan dan menyiapkan orang untuk maju, 

memperbaiki pendayagunaan tenaga kerja dan meneruskan kepemimpinan 

(Marzuki, 2012:176). Sementara 3 dari 4 manfaat dalam pelatihan yang 

disebutkan oleh Robinson (1981:91) antara lain (1) Pelatihan merupakan alat 

untuk memperbaiki penampilan kemampuan individu atau kelompok dengan 

harapan memperbaiki performan organisasi. (2) Keterampilan tertentu diajarkan 

agar para karyawan dapat melaksankana tugas-tugas sesuai dengan standart yang 

diinginkan. Contohnya skill dalam menggunakan teknik yang berhubungan 

dengan fungsi behavioral skill dalam mengelola hubungan dengan atasan, dengan 

bawahan dan dengan sejawat. (3) Pelatihan juga dapat memperbaiki sikap-sikap 

tehadap pekerjaan, tehadap pimpinan dan karyawan, seringkali sikap-sikap yang 

tidak produktif timbul dari salah pengertian yang disebabkan oleh informasi yang 

tidak cukup, dan informasi yang membingungkan. Dengan demikian pelatihan 

memiliki peranan yang cukup besar terhadap kebutuhan yang bersifat sosial. 

Karena pada hakikatnya lembaga atau instansi kerja adalah kelompok atau 

organisasi masyarakat (Notoatmodjo, 2003:7). Oleh sebab itu instansi ini juga 

dapat dapat merupakan tempat pemenuhan kebutuhan sosial bagi karyawannya. 

Pengorganisasian atau pengelolaan karyawaan yang baik dan merupakan 

manifestasi pengembangan sumber daya manusia adalah apabila instansi atau 

tempat bekerja tersebut merupakan suatu tempat yang dapat memenuhi kebutuhan 

sosial bagi karyawannya. 
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Penyelenggaraan pelatihan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang 

bersifat sosial sebuah organisasi pada perkembangannya mengalami berbagai 

perubahan dan  kemajuan. Hal ini sebagai salah satu tujuan sebuah organisai 

dalam memberikan kesempatan bagi pekerjanya, anak buahnya untuk 

mengoptimalisasi kemampuan guna mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dengan 

tujuan  ini pun dapat bermanfaat bagi anak buah untuk memuaskan tujuan-tujuan 

pribadinya. Mereka merasa bahwa organisasi telah memperhatikannya dan 

sebagai manusia pada umumnya dan sangat senang apabila terpuaskan salah satu 

kebutuhannnya. Karena itu apabila kita hendak melakukan training, yakni dengan 

pengajaran atau pemberian pengalaman, kita kembangkan pola tingkah  laku 

orang dalam  kawasan pengetahuan, skill, dan sikap agar mencapai tujuan yan 

diinginkan. Bertolak dari berbagai dasar di atas banyak lembaga organisasi 

maupun perusahan melakukan perubahan bentuk pelatihan sumber daya manusia 

baik bagi karyawan baru maupun karyawan lama dari bentuk yag formal berupa 

ceramah konvensinal dengan kegiatan yang lebih menyenangkan namun sarat 

dengan manfaat.  

Salah satu program pelatihan sumber daya manusia yang sekarang 

menjadi primadona adalah dengan adanya variasi kegiatan  outbound management 

training (OMT). Meskipun  banyak orang beranggapan permainan outbond yang 

ditemui diberbagai tempat wisata terutama pada musim liburan hanya permainan 

yang dikhususkan pada anak-anak dan memang kenyataannya banyak anak 

menikmati permainan yang menantang. Akan tetapi, sebenarnya permainan yang 

disajikan dalam outbond yang dinikmati anak-anak tersebut merupakan 
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penyederhanaan dari outbond training yang lebih dikhususkan untuk orang 

dewasa terutama untuk program pengembangan diri serta pengembangan 

pembentukan tim yang efektif serta pengembangan jiwa kepemimpinan yang 

tentunya sangat diperlukan dalam manejemen usaha. Di Amerika Serikat pada 

tahun 1962 sudah mulai menggalakan outward bound dengan tujuan 

pengembangan pribadi, beberapa akhir bulan program khusus diarahkan kepada 

publik pendidikan lokal, pihak berwenang, dan layanan percobaan, yang 

mengirim beberapa anak laki-laki pada kursus outward bound sekitar 90% 

kemudian kursus pada tahun 1950, dikirim oleh industri berasal dari sekitar 350 

perusahaan pada tahun 1953, dan pada tahun 1956  lebih dari 600, yang 

mengirimkan anak laki-laki dan perempuan pada outward bound courses 

(Freeman, 2011:37) hal ini menunjukan bahwa outward bound training 

mengalami penerimaan yang positif. 

Demikian pula, dalam publisitas outward bound, arti kepribadian  dan 

penemuan diri menjadi yang semakin dikedepankan, sedangkan perubahan isi 

program tetap mengacu pada prestasi fisik dan pembangunan karakter (Freeman, 

2011:23). Parsons, seorang direktur personalia, tertantang untuk mengirim 

perusahaannya yakni karyawan dan lain-lain untuk sekolah dan hasilnya 

sebagaimna dikutip Freeman (2011:41) „because we believe in character training 

and because we believe the outward bound method is effective‟. Tim dari 

University of Sydney yang terdiri dari  Marsh, Richards dan Barnes Menggunakan 

Self  Description Questionnaire ( SDQ )  yang sangat berbeda yakni dengan 

mewawancarai 361 peserta berusia antara 16 dan 31 tahun tentang berbagai aspek 
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persepsi diri mereka berupa  penampilan pribadi dan penampilan, kejujuran dan 

kepercayaan, stabilitas emosional, penerimaan diri dan  harga diri. Dalam semua 

aspek terjadi perkembangan positif dalam kursus ukuran 26 hari sesuai laporan 

analisis empiris program outward bound (Moch, 2002:85).   

Metode outward bound  atau outbound management training (OMT) 

sendiri telah marak digunakan di Indonesia. Namun, banyak pula peserta diklat 

maupun penggiat dunia pendidikan yang sama sekali tidak mngerti tentang seluk 

beluk outbound  management training (OMT), padahal faktanya  penggunaan 

metode ini telah merambah ke dunia pendidikan. Berbagai lembaga pendidikan 

yang menerapkan metode ini ke dalam proses pembelajaran, dan penggunaanya 

dinilai positif memberikan kontribusi positif terhadap kesuksesan belajar, 

contohnya seluruh lembaga pendidikan Sekolah Alam se-Indonesia seperti 

Sekolah Alam Ar-Ridho di Kota Semarang dan Sekolah Alam Aulia di Kabupaten 

Kendal. Baru-baru ini Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Matematika  Universitas 

Negeri Semarang menggunakan metode outbound training dalam kegiatan 

pengenalan potensi akademik sebagai metode pelatihan kemandirian dan 

kerjasama tim (unnes.ac.id Rabu, 21 Agustus 2013).  Sebelumnya pada tahun 

2011 sebagai pelatihan peningkatan kemampuan organisasi dan motivasi berkarya 

dalam masing-masing unit kegiatan mahasiswa, bagian kemahasiswaan 

Universitas Negeri Semarang juga menyelenggarakan kegiatan outbound training 

kepada seluruh anggota unit kegiatan mahasiswa diklat tingkat universitas di 

wisata alam Kopi Banaran Bawen Kabupaten Semarang. Hasil yang dicapai 
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adalah dengan adanya berbagai prestasi tiap-tiap unit kegiatan mahasiswa semakin 

meningkat dan karya yang dihasilkan semakin berkualitas.  

Outbound mercerminkan sebagai sejarah pelatar depanan istilah  mens 

sana in corpore sano hingga tersebar luas (Freeman, 2011:37). Penelitian tentang 

kesuksesan outbound training juga telah banyak dilakukan oleh para penggiat di 

dunia pendidikan. Warsiyah (2011:134) dalam penelitiannya melaporkan bahwa 

pendidikan akidah yang diterapkan menggunakan outbound training oleh sekolah 

alam Ar Ridho menunjukan hasil positif terhadap akidah yang dimiliki oleh siswa 

kelas V. Kemudian penelitian lain oleh Hendra Fredy (2013:159) menemukan 

bahwa  pembelajaran outbound memiliki dampak positif terhadap perkembangan 

sosial emosional anak dengan permasalahan anak cenderung pendiam, kurang 

berinteraksi, dan pasif menjadi memiliki sikap kerjasama saling membantu, 

mandiri dan tanggungjawab, berani percaya diri, sportif  dan disiplin. 

Kesuksesan outbound training sebagai metode pelatihan terhadap orang 

dewasa (andragogi)  dapat dilihat melalui penjelasan Freeman ( 2011:24) tentang  

salah satu tantangan outward bound ialah tentang pertanyaan mengenai pengaruh 

outward bound terhadap tenaga industri yang menjadi penelitian Basil Fletcher 

yang diterbitkan pada tahun 1971, membuktikan bahwa pelatihan menggunakan 

outward bound menumbuhkan sinergi dalam gerak industri. Hal ini menunjukan 

stabilitas manfaat outward bound  hingga abad 21. Menurut data dari  At West 

Outbound Training di Semarang selama 3 tahun berturut-turut karyawan PT.PLN 

Persero Jawa Tengah yang berlokasi di Pasadena  Kota Semarang menggunakan 

metode outbound sebagai pelatihan manajemen diri dan kepemimpinan. Hal ini 
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dipilih karena outbound mampu membangun hubungan interpersonal yang baik 

sesama karyawan maupun dengan atasan sehingga iklim kerja menjadi baik dan 

kualitas kerja semakin meningkat. Dilain pihak Cendekia Rahmi Ritonga pada 

tahun 2011 melaporkan hasil penelitian tentang 50 responden karyawan Bank 

Tabungan Negara Persero TBk Medan yang menjadi peserta outbound training 

telah mengalami pengaruh positif dan signifikan dalam tim kerja.  

Keberhasilan outbound training dalam berbagai pelatihan tidak lain dari 

konsep outbound training itu sendiri Fun but full learning. Metodologi 

pelaksanaan outbound management training menurut Ancok (2006:3) 

menggunakan tahapan proses belajar Boyett dan Boyett yakni melalui tahapan 

siklus belajar yang diawali dengan experience, reflect, form concept dan test 

concept. Pengalaman setiap peserta outbound  berbeda-beda, agar pengalaman 

yang ditimbulkan sesuai kebutuhan maka diperlukan adanya penelitian 

pendahuluan tentang kebutuhan pelatihan sebagai output outbound (training need 

assessment) dan diakhiri dengan evaluasi kegiatan itu sendiri berupa pengujian 

konsep. Kutipan mendukung yang relevan terdapat pada harian Kompas yang 

ditulis kembali oleh Susanta (2011:12), menyembutkan ketika outbound selama 

pelatihannya memiliki kualitas-kualitas yang harus dicapai, semua disusun dalam 

beberapa kurikulum yang disesuaikan level pesertanya. Dengan demikian 

outbound training selalu menjadi primadona semua kalangan. 

Di luar berbagai keberhasilan outbound, Agoes Susilo JP yang dikenal 

sebagai master outbound mengemukakan beberapa keprihatinan terkait 

keberadaan penyelenggara outbound. Masih ada persaingan kurang sehat  antara 
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penyelenggara outbound, serta mengatasnamakan kualitas, fasilitas, dan 

pelayanan, namun tak jarang hanya karena harga. Hal ini mengakibatkan peserta 

menjadi objek bisnis semata. Kemudian hal yang paling fatal adalah, pada saat 

pelatihan, fasilitator pasti menyampaikan segala hal yang baik tentang manusia 

dan aktivitasnya (kerja sama, kepemimpinan, komunikasi dan toleransi), tetapi 

masih ada penyelenggara yang belum menerapkan hal tersebut dalam manejemen 

organisasinya. Hal ini dapat dikarenakan dasar ilmu dari fasilitator itu sendiri 

yang kurang mengetahui pelaksanaan outbound maupun konsep dasar belajar 

efektif serta pelatihan. Lebih lanjut karena kenyataannya para fasilitator outbound 

rata-rata bukan berasal dari lulusan maupun yang mendapatkan ilmu tentang 

manajemen sumberdaya manusia, psikologi, dinamika kelompok, 

kepencintaalaman  maupun pelatihan. Sebagian dari mereka hanya cukup dengan 

membaca atau pernah ikut membantu menjadi pembantu fasilitator.  

AT West Outbound Training Kota Semarang adalah provider outbound 

yang begerak di bidang pelatihan pengembangan sumber daya manusia (SDM), 

yang mempunyai latar belakang yang berasal dari event organizer, kependidikan, 

psikolog, manajemen organisasi, dinamika kelompok, seni teater dan seni peran, 

pecinta alam dan kepelatihan. AT West Outbound Training Kota Semarang 

mempunyai fungsi sebagai fasilitator untuk tantangan personal maupun team, 

yang biasanya menjadi suatu permasalahan di dalam institusi manajemen 

(organisasi sosial, perusahaan dan dunia pendidikan). Terwujud atau terciptanya 

sense of glory di dalam OMT diharapkan akan membawa dan meningkatkan 

kinerja organisasi di lingkungan institusi manajemen.  
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AT West Outbound Training Kota Semarang hadir dengan program-

program pelatihan yang diharapkan bisa berfungsi sebagai fasilitator untuk 

menjadi lebih baik secara personality maupun team. Berbagai program di 

tawarkan kepada masyarakat, perusahaan maupun organisasi yang dikemas dalam 

berbagai produk yakni: outbound management training, outbound kids, adventure 

dan outbound center consultan. Outbound management training adalah salah satu 

produk primadona AT West Outbound Training, hal ini dapat dibuktikan dengan 

berbagai perusahaan atau organisasi yang menjadi klien tetap lembaga sejak tahun 

2008 yakni PT PLN persero Semarang, PT Pos Indonesia Semarang dan Perhutani 

unit 1 Jawa Tengah serta bank-bank swasta di Kota Semarang. 

AT West Outbound Training Kota Semarang selalu menjaga kualitas 

kegiatan dengan adanya pendahuluan perencanaan pelatihan, salah satunya 

perencanaan persiapan lokasi pelatihan. Lokasi sangat berpengaruh pada proses 

atau jalanya kegiatan. Selama ini lembaga AT West telah memberikan penawaran 

lokasi-lokasi kepada klien dengan pertimbangan yang cukup representativ dan 

telah diadakan kerja sama sebelumnya, bahkan lokasi yang diberikan telah 

mencakup kawasan wisata di luar Kota Semarang seperti Salatiga, Pekalongan, 

Batang, Purwokerto, Yogyakarta dan Wonosobo. Namun, seiring berjalannya 

waktu, beberapa klien menginginkan lokasi yang belum pernah digunakan 

lembaga AT West sebagai lokasi pelatihan. Demi menjaga hubungan kerjasama 

pula lembaga AT West menyetujui. Namun, hal ini menjadi masalah baru bagi 

lembaga AT West karena lokasi yang dipilih klien terkadang belum mampu 

menyediakan tempat yang cocok untuk pelaksanaan bentuk dan jenis pelatihan 
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yang dibutuhkan sehingga lembaga AT West menyiasati dengan berbagai trik, 

tetapi tetap akan mempengaruhi jalannya kegiatan. Durasi kegiatan pembelajaran 

akan banyak berkurang dan terpengaruh, peserta kurang bisa berkonsentrasi 

terhadap kegiatan sehingga akan merusak tahapan pembelajaran selanjutnya dan 

dikhawatirkan tujuan pembelajaran pelatihan outbound management training 

tidak tercapai. 

Sesuai dengan konsep program pendidikan luar sekolah yakni melayani  

berbagai kebutuhan belajar masyarakat yang karena sesuatu hal tidak memperoleh 

kesempatan belajar di sekolah formal. Hal inilah yang menjadi tantangan para 

lulusan pendidikan luar sekolah yang secara nyata adalah agen pembaharu dalam 

dunia pendidikan di luar jalur formal dalam hal ini pelatihan. Ilmu  yang telah 

diberikan selama menempuh program pendidikan perlu diterapkan secara praktis 

dalam berbagai kesempatan. 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas fenomena outward bound,  

stabilitas manfaat, kesalahan pelaksanaan, serta fakta permasalahan yang terjadi 

pada lembaga AT West Outbound Training Kota Semarang menarik untuk dikaji 

lebih dalam. Pelaksanaan pembelajaran yang terdapat di lembaga tersebut sebagai 

salah satu bentuk pelatihan implementasi pelaksanaan pendidikan nonformal akan 

diteliti dengan judul Analisis Pembelajaran Training pada Lembaga AT West 

Outbound Training Semarang.  
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1.2. Rumusan Masalah  

Berdasarkan data yang telah diuraikan di atas, maka muncul beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimana lembaga AT West Outbound Training Semarang 

mengassessment kebutuhan-kebutuhan pembelajaran training ? 

1.2.2 Bagaimana lembaga AT West Outbound Training Semarang 

melaksanakan pembelajaran dari berbagai bentuk dan jenis training  ? 

1.2.3 Bagaimana lembaga AT West Outbound Training Semarang mengevaluasi 

kegiatan pembelajaran training ? 

 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1.3.1 Menganalisis cara lembaga AT West Outbound Training Semarang 

mengassessment kebutuhan-kebutuhan pembelajaran training. 

1.3.2 Menganalisis cara lembaga AT West Outbound Training Semarang 

melaksanakan pembelajaran dari berbagai bentuk dan jenis training. 

1.3.3 Menganalisis cara lembaga AT West Outbound Training Semarang 

mengevaluasi kegiatan pembelajaran training. 
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1.4 Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara umum 

bagi ilmu pengetahuan dan khususnya penyelenggara lembaga outbound 

training yang ada dimanapun berada. 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada disiplin ilmu 

pendidikan khususnya pendidikan luar sekolah, terutama penyelenggaraan 

program pelatihan yang tepat dan sesuai kebutuhan. 

1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan menjadi referensi, khususnya bagi mahasiswa 

lulusan pendidikan luar sekolah dalam menciptakan lembaga outbound 

training yang ideal sesuai dengan konsep pendidikan luar sekolah.  

1.4.2. Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi fasilitator lembaga 

outbound training untuk menyempurnakan penyelenggaraan program 

sesuai dengan kebutuhan sasaran. 

1.4.2.2 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada para 

pengembang dan fasiltator outbond training tentang penyelenggaraan 

outbond training ditinjau dari konsep pendidikan luar sekolah. 

 

 

1.5 Penegasan Istilah  

Penegasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menghindari 

kemungkinan salah tafsir agar pembaca dapat memiliki pemikran yang sejalan 
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dengan penuis. Adapun batasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam 

penelitian adalah. 

1.5.1 Outbound Training  

Outbound Training adalah pelatihan tentang management personal 

maupun organisasi melalui pendekatan pengalaman pribadi yang disimulasikan 

dalam bentuk permainan simulasi kehidupan. 

1.5.2 Pelatihan 

Pelatihan adalah suatu proses membantu orang lain dalam memperoleh 

skills dan pengetahuan. Dalam hal ini pelatihan dapat berupa pengajaran tertentu 

yang tujuannya telah ditentukan secara jelas, biasanya dapat diragakan, yang 

menghendaki peserta dan penilaian terhadap perbaikan unjuk kerja peserta 

pelatihan. 

1.5.3 Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam pengambilan 

keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang 

(Sudjana, 2006:61). 

1.5.4 Pelaksanaan Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran adalah proses realisasi dari perencanaan 

pembelajaran, di mana terjadi interaksi antara berbagai komponen pegajaran yang 

telah disepakati bersama antara fasilitator dan peserta pelatihan untuk mencapai 

tujuan pembelajaran yang telah direncanakan. 

1.5.5 Evaluasi Pembelajaran 
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Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses sistematis dan 

berkesinambungan untuk mengetahui efisiensi kegiatan belajar mengajar dan 

efektivitas dari pencapaian dan tujuan instruksi yang telah ditetapkan. 

1.5.6 At West Outbound Training 

At West Outbound Training Semarang merupakan lembaga pelatihan 

outbound yang akan dijadikan tempat penelitian yang terletak di Kecamatan 

Mijen Kota Semarang. 

 

 

1.6 Sistematika Skripsi 

Agar diperoleh gambaran yang jelas dan mudah dipahami, maka dalam 

skripsi ini akan diuraikan sistematikanya. Sistematika yang disusun dibagi 

menjadi tiga bagian sebagai berikut: 

1.6.1. Bagian awal skripsi terdiri dari: 

Halaman judul, halaman pengesahan,abstrak, halaman motto dan 

persembahan, kata pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran 

1.6.2. Bagian isi,  terdiri dari: 

Bab satu pendahuluan berisi: latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika skripsi. 

Bab dua kajian pustaka berisi: tinjauan tentang outbound management 

training, tinjauan tentang pelatihaan, tinjauan tentang pembelajaran dan kerangka 

berfikir. 
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Bab tiga metode penelitian berisi: pendekatan penelitian, lokasi penelitian, 

subjek penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan 

data, keabsahan data dan teknik analisis data. 

Bab empat hasil penelitian dan pembahasan terdiri dari: hasil penelitian 

dan pembahasan hasil penelitian. 

Bab lima simpulan dan saran berisi: simpulan dan saran 

1.6.3. Bagian penutup terdiri dari: daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Outbound Management Training 

2.1.1 Sejarah dan Pengertian Outbound Management Training 

Istilah outbound management training berasal dari kata outward bound 

sendiri diciptakan oleh Lawrence Holt (Hahn, 1960:8). Ditinjau dari bentukan 

kata “outbound” dapat diartikan out of boundary, dapat diterjemahkan secara 

bebas sebagai lingkup, batas, atau kebiaasaan. Di Indonesia, outbound identik 

dengan pelatihan, walaupun hal tersebut masih diperdebatkan (Susanta, 2011:18). 

Untuk istilah outward bound sendiri sudah menjadi pembicaraan sejak dulu, hal 

ini sesuai yang disampaikan Freeman (2011:38) sejak perdebatan antara peneliti 

pendidikan Bernard Davies tentang perubahan istilah pelatihan karakter. Dan pada 

akhirnya istilah outward bound menjadi valid dan tidak perlu diperdebatkan lagi 

Asal-usul outward bound relatif asing dalam literatur sejarah. Outward 

bound terlalu relatif sedikit mendapat perhatian dari sejarawan. Namun , sejumlah 

rekaman pendek sejarahnya yang ditulis oleh pemimpin-pemimpin terdahulu pada 

awal tahun 1970 dan seterusnya beberapa sosiologis studi ditawarkan untuk 

meneliti tentang hal ini (Freeman, 2011:24). Ide pendidikan di alam terbuka 

dengan  metode “belajar dari pengalaman (experiental learning) sebenarnya sudah 

ada sejak zaman dulu. Filsuf Yunani Aristoteles pernah mangatakan pentingnya 

belajar dari pengalaman. Ia memberi pentunjuk manjur, “Apa yang harus kita 

pelajari, kita pelajari sambil melakukannya.” (What we have to learn to do, we 

learn by doing) (Susanta, 2010:4). Alasan Kurt Hahn menciptakan metode 
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pendidikan outbound ialah karena dalam perjalanannya memantau metode 

pendidikan di Inggris ia menemukan berbagai permasalahan, sesuai dengan 

tulisannya berjudul Outward bound: at the Annual Meeting (Hahn, 1960:7) yakni 

terdapat penurunan kebugaran karena metode gerak modern, penurunan inisiatif, 

karena penyebaran luas spectatoritis penyakit, dan yang paling memprihatinkan 

ialah dalam perawatan dan keterampilan,  karena tradisi keahlian melemah, 

penurunan disiplin diri, karena ketersediaan yang selalu ada stimulan dan obat 

penenang, dan penurunan kasih sayang, yang disebut William Temple sebagai  " 

kematian rohani.. 

Wien Sehardjo, salah seorang penggemar petualang di alam terbuka, 

menjelaskan bahwa ahli psikologi pendidikan Harvard, Howard Gardner telah 

mengidentifikasi perbedaan antara pendidikan sekolah dan pendidikan di luar 

ruang (outdoor education). Yang pertama tadi biasanya disebut scholastic 

knowledge. Pendidikan model ini telah dibatasi secara ketat oleh “setting” 

sekolahan. “Setting ini cenderung teoritis” tegas Wien. Di sisi lain, belajar di luar 

lebih mengedepankan metode  connected knowing (menghubungkan antara 

pengetahuan dengan dunia nyata). Di sini pendidikan dianggap sebagai dunia 

nyata. 

Wien yang juga fasilitator belajar dari pengalaman mengatakan bahwa 

konsep belajar di luar ruang sama sekali berbeda dengan proses belajar-mengajar 

di dalam kelas. Belajar di alam memakai seluruh lingkungan belajar sebagai 

sumber pengetahuan, dalam konteks belajar. Artinya, interaksi dalam proses 

belajar mengajar pada pendidikan  alam terbuka mempertemukan ide-ide atau 
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gagasan dari setiap individu sebagai salah satu sumber belajar. “Jangan lupa, 

penekanan outdoor education lebih sekedar belajar dari alam, walaupun belajar 

dari alam lingkungan merupakan aspek penting dalam pendidikan di alam 

terbuka,” pesan Wien. 

John Dewey adalah salah seorang pioneer dalam pendekatan proses belajar 

di alam terbuka. Ia sudah memprediksikan bahwa di masa depan, sekolah 

merupakan miniatur masyarakat yang demokratis. Belajar dari pengalaman 

merupakan sebuah komponen yang penting dalam masyarakat.  

Setelah Dewey, pada tahun 1941 ada seorang pendidik bereputasi 

ineternasional bernama Kurth Hann, Hann mendapat tawaran kerja dari Lawrence 

Holt pengusaha kapal dagang. Holt punya masalah: kinerja antarawak kapalnya 

rendah sekali, rerutama soal kerja sama tim sangat kurang. Akhirnya, Kurth Hann 

menerima tawaran itu. Untuk menagatasi persoalan tadi, ia mengadaptasi konsep “ 

outware bound”. Sekolah Outward bound pertama didirikan di Abordover, 

Inggris. Tujuannya adalah untuk membangkitkan kegigihan semangat dan 

kegigihan mempertahankan hidup di kalangan pelaut. 

Konsep pelatihan tantangan Hann  pada intinya didasarkan atas perpaduan 

empat unsur, yakni, isi, program, simulator, dan kegiatan berbasis petualang. 

Metode pelatihan tantangan di alam terbuka Hann ditunjukan sebagai katalis, 

sebagai medium perubahan dan membantu peserta untuk lebih dapat menemukan 

pengenalan diri sendiri dan memahami orang lain. Metode pelatihan dengan 

memanfaatkan tantangan di alam terbuka oleh Hann tersebut kemudian dikenal 
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dengan outward bound dan kemudian menjalar ke berbagai penjuru dunia 

(Susanta, 2010:6). 

Perkembangan outbound hingga sampai ke negara-negara lain dijelaskan 

oleh Esnoe Sanoesi, seorang staf pengajar Fakultas Ilmu Keolahragaan 

Universaitas Negeri Jakarta yang menerbitkan buku outbound bertajuk  Low 

Impact Game. Dalam bukunya dijelaskan bahwa perkembangan outbound di Asia 

diawali di Malaysia pada tahun 1950 bersamaan dengan ekspansi outward bound 

ke Afrika melalui Kenya. Baru empat puluh sembilan tahun kemudian, outward 

bound merambah Indonesia. Tepatnya pada tahun 1990, Djoko Kusumowidagdo 

mendirikan outward bound Indonesia. Berawal dari outward bound Indonesia 

inilah kemudian terjadi metamorfosis yang cukup mencolok pada outbound di 

Indonesia baik dari nama maupun makna dari tujuan kegiatannya. Outward bound 

yang merupakan merk dagang (trade merk), dari Outware Bound international dan 

Outware Bound Indonesia. Pada era menjelang dan awal tahun 2000-an, tidak 

sedikit para provider dan vendor menyertakan kata award dalam kegiatan mereka. 

Khawatir akan adanya tuntutan hukum dari si pemegang merk tadi maka mereka 

tidak lagi menyertakan kata-kata ward dalam memperkenalkan kegiatan outbound 

mereka (Sanoesi, 2010:11). 

Outbound telah mengalami metamorfosis yang panjang sejak sejarah 

diciptakannya, karena Outbound merupakan sebuah media pendidikan di alam 

terbuka yang diawali dari sebuah kekurangan kemudian mengubah menjadi 

sebuah kelebihan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh pendiri outward 

bound international, Kurt Hann: “Kekurangan kita merupakan sebuah 
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kesempatan, dengan cara mengubah kekurangberuntungan itu menjadi sebuah 

tujuan yang baik” Sedangkan Bapak outward bound Indonesia memiliki kata-kata 

yang dapat kita simak pula, “Outbound membimbing orang yang tidak dapat 

meninggalkan sebuah kebiasaan, untuk mencoba dan mencobanya lagi, hingga 

mencapai batas yang tidak diketahui ” (Sanoesi, 2010:14). Sehingga dapat dapat 

kita kita simpulkan bahwa kebiasaan yang disebut di atas adalah sebuah kualitas 

sumber daya manusia untuk diubah menjadi handal, efektif  dan objektif.  

Outbound telah bermetamorfosis. Bukan hanya istilah yang digunakan dari 

kata outward bound yang berlisensi kemudian menjadi outbound dan sekarang 

dikalangan pemerhati pendidikan dan pengembang sumber daya manusia menjadi 

outbound management training. Outbound sudah menyebar dimana saja, kapan 

saja, untuk kalangan apa saja dan berguna bagi seluruh kebutuhan kalangan. 

Untuk pendidikan anak usia dini, selingan acara formal hingga kegiatan terapi 

keluarga penangkalan obat terlarang, sesuai penelitian disertasi Afiatin yang 

menyatakan bahwa outbound mampu meningkatkan ketahanan terhadap godaaan 

untuk menggunakan narkoba (Ancok, 2003:3). Sanoesi menambahkan bahwa 

sejak tahun 2000, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Jakarta 

menetapkan outbound sebagai mata kuliah. Hal ini sejalan dengan kebutuhan 

pendidikan olahraga untuk menerapkan pendidikan jasmani yang juga 

memperhatikan rohani (jiwa).  Berikut skema metamorfosis outbound menurut 

Sanoesi. 
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Gambar 2.1 Skema Metamorfosis Outbound 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: “Low Impact Game” Esnoe Sanusi; 2003 

 

Berdasarkan sejarah perkembangan metode outbound di atas maka Susanta 

(2010:18) mengemukakan bahwa outbound adalah metode pengembangan diri 

melalui kombinasi rangkaian kegiatan beraspek psikomotorik, kognitif, dan afeksi 

dalam pendekatan pembelajarn melalui  pengalaman. 

 Sedangkan menurut Ancok (2003:41) outbound management training 

(OMT) adalah sebuah pelatihan manajemen di alam terbuka yang mendasarkan 

prinsip “experiental learning” (belajar melalui pengalaman langsung) yang 

disajikan dalam bentuk permainan, simulasi, diskusi dan petualangan sebagai 

media penyampaian materi. 

OUTWARD BOUND INTERNATIONAL 
KURT HANN 1941 

PERIODE SURVIVAL DALAM PD II 

OUTWARD BOUND INTERNATIONAL 
1950-1970 

PERIODE EKSPANSI TERBATAS 

OUTWARD BOUND INTERNATIONAL 
1998 

PERIODE MANAGEMENT FEE 

OUTWARD BOUND INTERNATIONAL 
1983-1991 

PERIODE EKSPANSI MELUAS 
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Pengertian outbound atau outbound management training di atas dapat 

dijelaskan bahwa dalam program outbound tersebut peserta secara aktif terlibat 

dalam keseluruhan kegiatan yang dilakukan. Dengan langsung terlibat pada 

aktivitas (learning by doing), peserta akan segera mendapatkan umpan balik 

tentang dampak kegiatan yang dilakukan sehingga dapat dimanfaatkan sebagai 

bahan pengembangan diri masing-masing di masa mendatang. Dengan ini  istilah 

outbound, outward bound atau outbound managemement training tidak memiliki 

perbedaan arti dan maksud, hanya penggunaannya dalam rangka pemasaran. 

Dalam penelitian ini digunakan istilah outbound management training. 

Dapat disimpulkan bahwa outbound management training adalah sebuah metode 

pelatihan, terapi atau pembelajaran yang menggunakan alam sebagai medianya, di 

mana individu atau kelompok yang setiap harinya hidup dengan kejenuhan karena 

aktifitas yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas sumber dayanya 

sebagai manusia dalam lingkup sosial dan organisasi. 

 

2.1.2 Sasaran Program Outbound Management Training 

Ancok (2003:43) menjelaskan bahwa sasaran program OMT adalah 

pengembangan berbagai komponen perilaku guna menunjang kelancaran 

pelaksanaan tugas sehari-hari. 

Komponen perilaku yang diharapkan tumbuh dari pelaksanaan program 

OMT tersebut adalah 

1) Berpikir kreatif (creativ thingking) 

2) Mempunyai hubungan interpersonal yang baik 

3) Berkomunikasi yang baik 
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4) Memotivasi diri dan orang lain 

5) Mempunyai kemampuan dalam pengelolaan diri 

Hal ini sejalan dengan alasan mengapa program outbound sesuai  dalam 

pengembangan karakter dalam esai Charles P. Stetson seorang pimpinan the US 

fund for leadership training, inc ialah karena outward bound berusaha untuk 

mencapai tujuan prestasi dengan menawarkan program 

1) Latihan fisik. Kurt Hanh percaya fisik yang sehat mendukung mental yang 

sehat. 

2) Outward bound telah diberi label " sekolah penemuan". Peserta ditantang 

untuk keluar dari zona nyaman mereka dengan ditempatkan dalam situasi di 

luar pengalaman mereka sebelumnya. Mereka menanggapi dengan memenuhi 

tantangan dan menemukan sendiri kemampuan yang jauh melampaui batas diri 

mereka . Hanh peduli seseorang belajar untuk hidup dengan potensi mereka. 

3)  Layanan kepada orang lain, elemen yang paling penting ketiga. Ada baik 

alasan motto outward bound itu “untuk melayani, untuk berusaha, dan tidak 

pernah menyerah (Stetson, 2000:5). 

 

2.1.3 Tujuan Outbound Management Training 

Mengingat ciri program outbound management training yang berfokus 

pada upaya membangun kepemimpinan dan budaya kerja baru, maka program 

outbound management training harus dilaksanakan dalam suasana yang 

membebaskan peserta pelatihan dari pikiran, perhatian dan keterlibatan terhadap 

tugas rutin di perusahaan. 

  Inilah tujuan mengapa program omt harus dilaksanakan (Ancok ,2003:42) 
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1) Meningkatkan kemampuan pegawai untuk bekerja dalam tim (teamwork) 

2) Meningkatkan motivasi dan keyakinan diri peserta akan kemampuan diri diri 

(personal development) serta mampu berpikir kretif (inovasi). 

3) Meningkatkan kebersamaan dan rasa paling percaya (trust). 

4) Penyegaran dan memecahkan kekakuan birokrasi. 

 

2.1.4 Manfaat Outbound Management Training 

 Pendekatan dengan aktivitas outdor  dianggap lebih dapat mengakomodasi 

metode pembelajaran orang dewasa (andragogi)  karena metode outbound adalah 

experiental learning (belajar dari pengalaman) yang menuntut peserta untuk 

selalau aktif mempraktekan kegiatan.  Metode ini sangat efektif karena retensi 

(masa daya ingat) akan lebih panjang dibanding kalau peserta sekadar belajar teori 

di dalam ruang kelas. Hal ini sejalan dengan konsep pendidikan luar sekolah 

dalam hal ini pendidikan masyarakat yang menamakannya dengan “ 

membelajarkan orang dewasa”.  

Menurut beberapa ahli yang disebutkan Marzuki (2012:186) yakni Knowles, 

Hart, Cropley, dan Mezirow bersepaham bahwa orang dewasa belajar dipandang 

sebagai tranformasi, yaitu mengubah (modifying), mempelajari kembali 

(relearning), memperbaharui (updating), dan mengganti  (replacing). Sementara 

Rifai (2003:6) menjelaskan bahwa UNESCO (Drakenwald dan Marriam) 

menyatakan bahwa istilah pendidikan orang dewasa merujuk pada seluruh proses 

pendidikan terorganisir, apapun konteksnya, level, metode yang digunakan, 

apakah bersifat formal mupun nonformal, apakah pendidikan itu mengganti 

pendidikan di sekolah, di Universitas dan juga magang apakah  orang yang 
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dipandang sebagai orang dewasa oleh masyarakat itu mengembangkan 

kemampuannya, memperkaya pengetahuannya, memperbaiki kualifikasi teknis 

dan profesionalnya atau mengembangkan diri ke arah hal-hal yang baru dan 

menghasilkan perubahan sikap atau perilaku dalam prespektif perkembangan 

personal dan partisipasi di dalam pembangunan sosial, ekonomi ataupun kultural. 

Orang dewasa justru akan mengalami kemajuan jika dihadapkan pada masalah-

masalah yang nyata karena dan merasa puas mampu memanfaarkan kemampuan 

yang telah dimiliki sebelumnya. Inilah yang sejalan dengan manfaat outbound 

yang dikemukakan oleh Susanta (2010:7)  yakni: 

1) Melatih kemampuan mental dan pengendalian diri. 

2) Menumbuhkan empati. 

3) Melahirkan semangat kompetisi yang sehat. 

4) Meningkatkan jiwa kepemimpinan. 

5) Melihat kemampuan mengambil keputusan dalam situasi sulit secara tepat 

dan akurat. 

6) Membangun rasa percaya diri. 

7) Meningkatkan rasa kebutuhan akan pentingnya kerja tim untuk mencapai 

sasaran secara optimal. 

8) Dapat menghilangkan gap antara karyawan lama dengan karyawan baru dan 

mempererat antar karyawan. 

9) Sikap pantang menyerah dan menumbuhkan rasa pede dalam diri peserta. 

10) Mengasah kemampuan bersosialisasi. 

11) Meningkatkan kemampuan mengenal diri dan orang lain. 
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2.1.5 Metodologi Outbound Management Training 

 Falko Von Ameln (2007: 403-407) menyajikan prinsip-prinsip tindakan 

metode konsultasi dan pelatihan berorientasi aksi. Hal ini menunjukkan bahwa 

metode tindakan "surplus realitas" sebagai media konstitutif terhadap realitas 

organisasi duplikat dengan sumber daya manusia  . Sesuai dengan prinsip-prinsip 

yang digunakan maka dihasilkan hipotesis yang teruji empiris yakni: 

1.  Semakin besar kemungkinan yang dialami dan yang mengejutkan maka 

semakin besar kemungkinan mereka untuk mengenangnya nanti.  

2. Semakin banyak peserta terlibat aktif maka semakin banyak hikmah belajar 

yang akan dipertahankan dalam jangka menengah. 

3. Semakin kuat "memori tubuh" ditujukan, semakin besar kemungkinan 

diaktifkan dan mengejutkan adalah temuan yang diperoleh untuk peserta . 

Sebuah pengalaman yang lebih pribadi dengan situasi dari kehidupan dan dunia 

peserta akan bekerja. 

4.  Semakin banyak peserta terlibat aktif mengambil peran dalam sosiodrama atau 

simulasi, atau dengan menggunakan latihan di luar ruangan maka semakin 

banyak hikmah belajar.  

5. Semakin tinggi relevansi dirasakan pelatihan / konsultasi . Untuk faktor aktif 

lainnya, item yang dibangun, query sejauh mana pekerjaan baru dengan metode 

berorientasi aksi perspektif dibuka digali  

6. Penggunaan metode berorientasi aksi dengan pembelajaran ,kesuksesan 

konsultasi dan playful  yang sesuai proporsi maka semakin baik efeknya. 
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Banyak pakar pendidikan dan pelatihan yang mengajukan konsep tentang 

bagaimana sebuah proses belajar akan efektif. Salah satu pendapat dikemukakan 

oleh Boyyett dan Boyyett, bahwa setiap proses belajar yang efektif memerlukan 

tahapan berikut ini (Ancok, 2003:3), yaitu: 

2.1.5.1 Pembentukan pengalaman 

 Pada tahap ini peserta dilibatkan dalam suatu kegiatan atau permainan 

bersama dengan orang lain. Kegiatan atau permainan ini adalah salah satu bentuk 

pemberian pengalaman secara langsung pada peserta pelatihan. Pengalaman 

langsung tersebut akan dijadikan wahana untuk menimbulkan pengalaman 

intelektual, pengalaman emosional, dan pengalaman yang bersifat fisikal. Dengan 

adanya pengalaman tersebut, setiap peserta siap untuk memasuki  tahapan 

berikutnya yang disebut dengan tahapan pencarian makna (debriefing). 

Agar pengalaman yang ditimbulkan dalam proses pelatihan sesuai dengan 

kebutuhan , diperlukan adanya training need assessment. 

1) Penyusunan kebutuhan pelatihan 

Untuk menyusun tujuan pelatihan, seorang penyusun program harus 

melakukan penelitian tentang kbutuhan peatihan. Sumber informasi 

kebutuhan pelatihan ini dapat dilakukan pada tiga tingkat yakni tingkat 

organisasi, tingkat pekerjaan, dan tingkat individu pekerja.  

2) Penyusunan jenis aktivitas (exercise) 

Penyusunan aktivitas yang berupa permainan yang akan dilakukan harus 

melihat pada kebutuhan pelatihan. Oleh kerena itu seorang penyusun program 
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harus memahami prisip dinamika kelompok dan perilaku manajemen yang 

harus dimunculkan dalam aktivitas. 

3) Penyusunan urutan aktivitas 

Kesuksesan kegiatan pelatihan di alam terbuka sangat tergantung pada urutan 

penyajian kegiatan. Urutan penyajian ini sangat terkait dengan kesiapan fisik 

dan suasana emosi peserta dan keterangsangan emosi peserta pelatihan. 

Biasanya urutan aktivitas outbound terdiri dari pemecahan kebekuan (ice 

breaking) kemudian dilanjutkan dengan kegiatan inti pelatihan misalkan dan 

dilanjutkan dengan adanya refleksi. 

2.1.5.2 Tahapan Perenungan Pengalaman  (Reflect) 

 Kegiatan refleksi bertujuan untuk memproses pengalaman yang diperoleh 

dari kegiatan yang dilakukan. Setiap peserta dalam tahapan ini melakukan refleksi 

tentang pengalaman pribadi yang dirasakan pada saat kegiatan berlangsung. Apa 

yang dirasakan secara, secara intelektual, emosional, dan fisikal. Dalam tahapan 

ini fasilitator berusaha untuk menyampaikan pengalaman pengalaman pribadi 

masing-masing setelah terlibat  di dalam kegiatan tahapan pertama. 

2.1.5.3 Tahapan Pembentukan Konsep (Form Concepts) 

 Pada tahapan ini para peserta mencari makna dari pngalaman intelektual, 

emosional, dan fisikal yang diperoleh dari keterlibatan dalam kegiatan. 

Pengalaman apakah yang ditangkap dari suatu permainan, dan apa arti permainan 

tersebut bagian kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan dengan orang lain. 

Tahapan ini dilakukan sebagai kelanjutan tahap refleksi, dengan menanyakan 
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pada peserta apa hubungan antara kegiatan yang dilakukan dan perilaku 

manajemen yang sesungguhnya. 

2.1.5.4 Tahapan Pengujian Konsep (Test Concepts) 

 Pada tahapan ini para peserta diaak untuk merenungkan dan 

mendiskusikan sejauh mana konsep yang telah terbentuk di dalam tahapan tiga 

dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, maupun bekerja di kantor maupun di masyarakat. 

2.1.6 Fasilitator 

Peranan fasilitator dalam menjalankan kegiatan sangat penting. Oleh karena itu 

fasilitator harus dapat menempatkan dirinya secara profesional. Agar memiliki 

kualifiksi profesional fasilitator harus memiliki ciri berikut: 

1) Memiliki kompetensi dalam bidang ilmu manajemen, ilmu psikologi dan 

dinamika kelompok. 

2) Memahami rancangan permainan untuk mengungkap perilaku manajemen.  

3) Memiliki kemampuan observasi, dan kemampuan komunkasi yang baik. 

4) Menarik dan berwibawa (pendidikan yang memadai, kepribadian yang 

menarik, dan memiliki sense of humor yang baik) 

5) Mengusai masalah teknis pelatihan termasuk masalah keselamatan. 

 

2.2 Pendidikan dan Latihan  

2.2.1 Konsepsi Pendidikan dan Latihan 

 Konsep diklat dapat diidentifikasikan kedalam beberapa istilah yang 

berbeda namun memiliki pengertian yang sama. Misalnya, pelatihan, latihan dan 
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training. Namun demikian antara pengertian pendidikan dan latihan dapat dirinci 

secara terpisah melalui penjelasan berikut. 

2.2.1.1 Pendidikan 

Batasan pendidikan sangat beragam, menurut Notoatmojo (2003:28) 

pendidikan adalah suatu proses pengembangan ke arah yang diinginkan oleh 

organisasi yang bersangkutan. Menurut Undang-undang Sikdisnas No. 20 tahun 

2003 bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta pelatihan secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk melakukan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan untuk dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Sedangkan menurut Brookover dalam bukunya a sociology of education 

yang dikutip Rifai (1986:1) mengemukakan arti pendidikan sebagai usaha dalam 

rangka perkembangan dan perubahan tingkah laku manusia. 

Dari pengertian di atas bahwa pendidikan adalah suatu usaha untuk 

mengadakan proses perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik 

2.2.1.2 Latihan 

Menurut Notoatmodjo (2003:28) latihan merupakan suatu cara untuk 

memperoleh keterampilan tertent, misalnya menari, latihan naik sepeda, latihan 

baris berbaris dan sebagainya. 

Menurut Ancok (2001:28) mengemukakan bahwa latihan adalah bagian 

dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan 

meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu 
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yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktik 

daripada teori. 

Sedangkan menurut Handoko (1987:104) mengemukakan latihan 

merupakan suatu proses untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan 

dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci dan rutin. 

Pengertian pendidikan dan pelatihan di atas dapat dijelaskan bahwa antar 

pendidikan dengan pelatihan tidak ada perbedan yang mendasar, yang berbeda 

hanyalah kenyataan bahwa pendidikan itu sifatnya melembaga, artinya dapat 

dikelola oleh kelompok orang secara formal. Sedangkan pelatihan, 

pelaksanaannya tidak melembaga, artinya dilaksanakan secara insidental sesuai 

kebutuhan. Tetapi perbedaan tersebut hanya dalam pengertian praktis pendidikan 

dengan latihan sering digunakan sejalan, karena yang ditonjolkan bukan 

perbedaanya, melainkan betapa pentingnya kedua jenis kegiatan tersebut untuk 

pengembangan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Jadi dalam 

penelitian ini  istilah yang digunakan adalah pelatihan. 

Dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah upaya untuk mengebangkan 

tingkah laku anggota suatu organisasi  agar dapat melaksanakan tugas-tugas 

tertentu serta memahami tata aturan organisasi demi tercapainya tujuan organisasi 

yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dalam waktu yang elatif singkat. Pelatihan 

agar efektif dan efisien diperlukan penggunaan metode yang tepat. 
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2.2.2 Metode Pelatihan 

Menurut Notoatmodjo (2009:23), ”Metode pelatihan terbagi menjadi dua 

yaitu pelatihan di luar pekerjaan (off the job training) dan pelatihan di dalam 

pekerjaan (on the job training).” 

1) Pelatihan Di Luar Tugas (Off The Job Training) 

Pelatihan dengan menggunakan metode off the job training ini berarti 

karyawan sebagai peserta pelatihan ke luar sementara dari pekerjaannya. 

Kemudian mengikuti pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya dengan menggunakan teknik-teknik belajar mengajar 

sebagaimana lazimnya. 

Pada umumnya metode off the job training ini mempunyai dua macam 

teknik, yaitu teknik presentasi informasi dan teknik simulasi.  

Yang termasuk ke dalam teknik ini adalah: 

a)   Ceramah biasa, dimana pengajar (pelatih) bertatap muka langsung 

dengan peserta dan peserta pelatihan pasif mendengarkan 

b)   Teknik diskusi, dimana informasi yang akan disajikan disusun dalam 

bentuk pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dibahas 

dan didiskusikan oleh para peserta aktif.  

c)   Teknik permodelan perilaku (behavior modeling), ialah salah satu cara 

mempelajari atau meniru tindakan (perilaku) dengan mengobservasi 

dan meniru model-model. Biasanya model-model perilaku yang harus 

diobservasi dan ditiru diproyeksikan dalam video. 
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d)   Teknik magang adalah pengiriman karyawan dari suatu organisasi ke 

badan-badan atau organisasi lain yang dianggap lebih maju, baik 

secara kelompok maupun perorangan. 

Sedangkan simulasi adalah suatu peniruan karakteristik atau perilaku 

tertentu dari dunia riil sedemikian rupa, sehingga para peserta pelatihan dapat 

merealisasikan seperti keadaan sebenarnya. Dengan demikian, maka apabila para 

peserta pelatihan kembali ke tempat pekerjaan semula akan mampu melakukan 

pekerjaan yang disimulasikan tersebut. Metode-metode simulasi ini mencakup: 

a)   Studi kasus (case study),  di mana para peserta pelatihan diberikan suatu studi 

kasus, kemudian dipelajari dan didiskusikan antara para peserta pelatihan. 

Metode ini sangat cocok untuk para peserta manajer dan administrator yang 

akan mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah. 

b)   Permainan peran (role playing). Dalam cara ini para peserta diminta untuk 

memainkan (berperan), bagian-bagian dari berbagai karakter (watak) dalam 

kasus. Para peserta diminta untuk membayangkan diri sendiri tentang 

tindakan (peranan) tertentu yang diciptakan bagi mereka oleh pelatih. Peserta 

harus mengambil alih peranan dan sikap-sikap dari orang-orang yang 

ditokohkan itu.  

c)   Teknik di dalam keranjang (in basket). Metode ini dilakukan dengan memberi 

bermacam-macam persoalan kepada para peserta pelatihan. Dengan kata lain, 

peserta pelatihan diberi suatu ”Basket” atau keranjang yang penuh dengan 

bermacam-macam persoalan yang harus di atasi. 

2) Pelatihan Di dalam Tugas (On The Job Training) 
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Pelatihan ini berbentuk penugasan-penugasan pegawai-pegawai di bawah 

bimbingan supervisor yang telah berpengalaman (pegawai senior). Para pegawai 

senior yang bertugas untuk membimbing pegawai baru diharapkan 

memperlihatkan contoh-contoh pekerjaan yang baik, dan memperlihatkan 

penanganan suatu pekerjaan yang jelas dan konkret, yang akan dikerjakan oleh 

pegawai baru tersebut segera setelah pelatihan berakhir. 

Menurut Alex S. Nitisemito dalam bukunya Management Personalia 

(1996:65) metode pelatihan adalah sebagai berikut: 

1. On the job training 

On the job training merupakan metode latihan yang paling banyak 

dipergunakan atau juga disebut pelatihan langsung pada jabatan, bertujuan 

mengenalkan langsung pada peserta pelatihan tentang seluk-beluk tugas. 

Metode on the job training cocok bagi pelatihan karyawan baru, karyawan 

magang, penggunaan teknologi baru dan karyawan yang baru di promosikan 

pada jabatan baru.  

2. Vestibule School / Training 

Vestibule school merupakan bentuk latihan dimana pelatihnya bukanlah 

para atasan langsung, tetapi pelatih-pelatih khusus. Alasannya terutama 

adalah untuk menghindarkan para atasan langsung tersebut dengan 

tambahan kewajiban dan memusatkan latihan hanya kepada para ahli dalam 

bidang latihan. Dalam hal ini sama dengan konsep off the job training. 
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3. Apprenticeship (magang) 

Apprenticeship (magang) biasa dipergunakan untuk pekerjaan-pekerjaan 

yang membutuhkan keterampilan yang relatif lebih tinggi. Program 

Apprenticeship biasa mengkombinasikan on the job training dan 

pengalaman dengan di kelas dalam pengetahuan-pengetahuan tertentu. 

4. Kursus-kursus 

Kursus-kursus merupakan bentuk pengembangan karyawan yang lebih 

mirip pendidikan daripada pelatihan.Kursus-kursus ini biasa diadakan untuk 

memenuhi minat dari para karyawan dalam bidang-bidang pengetahuan 

tertentu (di luar bidang pekerjaannya), seperti kursus bahasa asing, kursus 

management, kepemimpinan dan lain sebagainya 

Berdasarkan dua telaah terhadap beberapa metode yang dikemukakan oleh 

dua pendapat trsebut di atas, tampak ada beberapa persamaan, dimana yang satu 

saling melengkapi dengan yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa metode yang 

baku dapat digunakan dalam diklat adalah on the job training dan off the job 

training. 

 

2.3 Pembelajaran 

2.3.1 Pengertian Pembelajaran 

 Kamus besar Indonesia (2007:17) mendefinisikan kata pembelajaran 

berasal dari kata ajar yang berarti petunjuk yang diberikn kepada orang supaya 

diketahui atau diturut, sedangkan pembelajaran berarti proses, cara, perbuatan 

menjadikan orng atau mahkluk hidup belajar. Pembelajaran sendiri menurut 

Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah 
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proses interaksi peserta pelatihan dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Sedangkan menurut Raharjo (2005:10) pembelajaran adalah 

suatu proses aktifitas belajar yang melibatkan perubahan pada aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik sebagai bentuk penyesuaian pribadi dan sosial individu, 

sehingga pembelajaran individu diharapkan mampu menyesuaiakan diri dengan 

lingkungan dan kebutuhan belajarnya terpenuhi dan membawa perubahan yang 

optimal. 

Menurut Sudjana (2000:63) pembelajaran (pendidikan luar sekolah) 

adalah usaha sadar sumber belajar atau tutor untuk membantu peserta pelatihan 

agar dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya atau sumber belajar 

yang menentukan aktivitas. Pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah 

merupakan segala aktivitas yang dilakukan dengan sengaja oleh peserta pelatihan 

untuk mencapai tujuan belajar. Tujuan belajar berkaitan dengan perubahan 

tingkah laku peserta pelatihan yang eliputi aspek-aspek pengetahuan, 

keterampilan, sikap, nilai-nilai dan aspirasi. Aspek-aspek tersebut dimiliki peserta 

pelatihan melalui pengalaman belajar. 

Adapun pembelajaran yang dimaksudkan oleh yaitu suatu aktivitas, 

interaksi peserta pelatihan secara sistematis, disengaja, dan dibantu oleh  

fasilitator untuk membantu peserta pelatihan agar dapat belajar sesuai dengan 

kebutuhan dan minatnya sehingga mengakibatkan perubahan kognitif, afektif, 

psikomotorik, dengan menggunakan prinsip pembelajaran, teori belajar, sehingga 

mampu menjadikan individu yang mandiri dan mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungan masyarakat. 
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2.3.2 Ciri-ciri Pembelajaran 

 Pembelajaran merupakan sebuah proses hubungan antar manusia yang 

disebut sebagai interaksi. Hamdani (2011:47) menjelaskan ada empat ciri yang 

terkandung dalam sebuah proses pembelajaran, antara lain yaitu: 

1) Pembelajaran merupakan upaya sadar. 

2) Pembelajaran merupakan proses pemberian bantuan yang 

memungkinkan peserta pelatihan dapat belajar, fasilitator  tidak mutlak 

menentukan apa dan bagaimana peserta pelatihan harus belajar, 

melainkan ada suasana demokratis. 

3) Pembelajaran lebih menekankan pada pengaktifan peserta pelatihan, 

karena yang belajar adalah peserta pelatihan, bukan fasilitator. 

4) Pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan 

menyenangkan bagi peserta pelatihan. 

2.3.3 Komponen Sistem Pembelajaran 

 Rifa‟i (2008:39) menjelaskan bahwa ada enam komponen penting sistem 

pembelajaran yang harus diperhatikan, antara lain adalah: 

2.3.3.1 Menciptakan Iklim Belajar 

 Iklim belajar yang kondusif untuk belajar memegang peranan penting 

dalam pembelajaran. Iklim belajar yang menyenangkan mampu mendorong 

semangat partisipan untuk belajar optimal. Sebaliknya, iklim belajar yang kaku 

dan formal akan mengakibatkan keengganan peserta pelatihan untuk belajar 

bahkan perhatiannya tidak terfokus pada kegiatan belajar yang akan diikuti. Iklim 

belajar disamping dipengaruhi oleh hubungan antar manusia juga dipengaruhi 
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oleh lingkunga fisik. Penataan kursi, ruangan tempat belajar, ketersediaan media 

pembelajaran dan bahan bacaan serta sarana belajar lainnya dapat mempengaruhi 

motivasi belajar. Oleh karena itu kondisi awal pembelajaran harus diperhatikan 

dalam setiap pelaksanaan pembelajaran. 

 Aktivitas belajar akan lebih mudah dan bermakna apabila terjadi di dalam 

suasana bebas dari ancaman. Ancaman yang dimaksudkan dapat berasal dari 

perilaku pendidik, evaluasi, dan kelulusan. Tugas fasilitator dalam meniptakan 

iklim belajar yang bebas da ancaman antara lain adalah: 

1) Menciptakan kondisi fisik yangmenyenangkan seperti penyediaan sarana-

prasarana pembelajaran dan interaksi antar peserta pelatihan. 

2) Memandang bahwa setiap peserta pelatihan merupakan pribadi yang 

bermanfaat, dan menghormati perasaan dan gagasan-gagasannya. 

3) Membangun hubungan saling membantu antar partisipan dengan 

mengembangkan kegiatan-kegiatan yang bersifat koorperatif dan mencegah 

adanya persaingan dan saling memberikan penilaian. 

2.3.3.2 Identifikasi dan Diagnosis Kebutuhan Belajar 

 Kebutuhan merupakan suatu kondisi antara apa yang senyatanya atau das 

sain dan apa yang diharusnya atau das solen. Seseorang berminat mempelajari 

sesuatu adalah karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi. Demikian pula 

dalam memenuhi pembelajaran baru, seseorang telah membawa berbagai 

kebutuhan yang harus segera dipenuhi. Kebutuhan yang dibawa ketika memulai 

pelajaran akan mempengaruhi proses dan hasil belajar. Apabila pembelajaran itu 
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sesuai dengan kebutuhan, maka peserta pelatihan akan belajar secara optimal yang 

pada akhirnya akan memperoleh hasil belajar seperti yang diharapkan. 

 Dalam merancang pembelajaran, kebutuan belajar peserta pelatihan 

menjadi pangkal tolak perumusan tujuan pembelajaran. Semakin konkrit peserta 

pelatihan dalam mengidentifikasi tingkat kompetensinya, maka akan semakin 

tepat pula mereka menetapkan kebutuhan belajarnya. Oleh karena itu proses 

identifikasi dan diagnosis kebutuhan belajar harus melibatkan peserta pelatihan 

dan pendidik. Fasilitator harus mendorong peserta pelatihan untuk mendiagnosis 

kebutuhan belajarnya sendiri agar mereka mampu mengarahkan belajarnya sendiri 

dengan sedikit bantuan belajar dari fasilitator bila diperlukan. 

2.3.3.3 Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

 Tujuan pembelajaran merupakan terjemahan dari asesmen kebutuhan 

belajar yang telah diidentifikasi sebelumnya. Keterpaduan antara tujuan dengan 

kebutuhan belajar akan mendorong semangat belajar peserta pelatihan. Proses 

penerjemahan kebutuhan belajar ke dalam tujuan pembelajaran meliputi tahap-

tahap: (1) mengorganisir kebutuhan ke dalam sistem pioritas; (2) memilah-milah 

kebutuhan melalui filter antara lain filsafat pendidikan, minat peserta pelatihan 

paling banyak; dan (3) menterjemahkan kebutuhan belajar dalam tujuan 

pembelajaran. 

2.3.3.4 Merancang Pengalaman Belajar 

 Pengalaman belajar adalah sumber yang kaya untuk belajar bagi peserta 

pelatihan. Pola-pola pengalaman belajar yang perlu diperhatikan adalah 

pengorganisasian kurikulum dan format belajar yang akan diikuti oleh peserta 
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pelatihan. Dalam mengorganisir kuriulum perlu memperhatikan prinsip-prinsip 

adanya urutan dengan pengalaman belajar sebelumnya sehingga memberikan 

kesatuan pandangan dan perilaku yang dilandasi oleh aspek-aspek psikologis 

peserta pelatihan yang diletakkan pada pengalaman peserta pelatihan, bukan pada 

materi pembelajaran yang harus dipelajari. Penetapan format belajar juga perlu 

memperhatikan tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Di dalam pelaksanaan 

pembelajaran, pengelompokan wrga belajar yang tepat akan menjamin proses 

belajar yang lebih efektif. Beberapa cara yang dipilih dalam mengelompokan 

peserta pelatihan antara lain pengelompokan berdasarkan kesamaan kemampuan, 

pengelompokan berdasarkan kesamaan karakterisrik, pengelompokan berdasarkan 

campuran kemampuan atau karakteristik, pengelompokan berdasarkan keeratan 

hubungan (kohesivitas), dan pengelompokan berdasarkan kebutuhan 

pembelajaran. 

2.3.3.5 Mengelola Pembelajaran 

 Mengelola kegiatan belajar merupakan penjabaran rancangan pola-pola 

pengalaman belajar ke dalam urutan kegiatan belajar dengan melakukan 

pengambilan keputusan mengenai kemampuan pendidik, pemanfaatan fasilitas 

belajar, dan teknik pembelajaran yang paling efektif untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. Yang perlu diperhatikan disini adalah kedudukan pendidik dalam 

pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Dalam setiap kegiatan pembelajaran 

selalu dilakukan melalui tiga tahap, yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

penutup. Pada kegiatan pendahuluan antara lainmeniptakan iklim belajar yang 

kondusif, memberi motivasi belajar, memberi acuan belajar, dan membuat kaitan 
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atau jalinan konseptual. Sedangkan pada kegiatan inti adalah tergantung pada 

teknik pembelajaran yang akan digunakan dengan memberikan bimbingan belajar 

dan balikan. Pada kegiatan penutup ada tiga pokok yang dilakukan oleh pendidik 

antara lain mengkaji kembali (review), evaluasi, dan tindak lanjut. 

2.3.3.6 Evaluasi dan Diagnosis Kembali Kebutuhan Belajar 

 Evaluasi merupakan proses pengumpulan, analisis, dan penafsiran data 

yang hasilnya digunakan untuk membuat suatu keputusan hasil belajar. Evaluasi 

pembelajaran memegang peranan penting dalam pembelajaran, karena daengan 

evaluasi akan diketahui tingkat keefektifan pembelajaran yang telah dirancang dan 

dilaksanakan. Namun demikian, pelaksanaan evaluasi pembelajaran perlu 

melibatkan peserta pelatihan agar mereka melakukan evaluasi diri (self 

evaluation) dan mengetahui ketercapaian diri dalam melaksanakan pembelajaran. 

Pelibatan peserta pelatihan dimaksudkan agar peserta pelatihan tidak merasa 

dipaksa untuk belajar, namun sebalinknya dengan kesadaran diri mereka sendiri 

melaksankan pembelajaran. 

 

2.3.4 Tahapan Pembelajaran 

 Dalam tahapan proses pembelajaran terdapat tiga fase yang harus 

dilakukan, yaitu perencanaan pemebelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan 

evaluasi pembelajaran. 

2.3.4.1 Perencanaan Pembelajaran 

 Perencanaan adalah proses sistematis dalam pengambilan keputusan 

tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang (Sudjana, 

2000:61). Menurut Hamzah (2011:2) perencanaan pembelajaran adalah pemilihan, 
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penetapan dan pengembangan metode yang didasarkan pada kondisi pengajaran 

yang ada. Perencanaan pembelajaran adalah upaya untuk membelajarakan peserta 

diklat (Degeng, 1993:2). Kemudian lebih lengkap Degeng (1993:2) menjelaskan 

bahwa, pembelajaran atau perencanaan (design) merupakan upaya membelajarkan 

peserta diklat. Sehingga dalam beajar peserta diklat tidak hanya berinteraksi 

dengan fasilitator sebaga pendidik dan satu- satunya sumber belajar , akan tetapi  

peserta diklat dapat berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang ada 

guna mencapai tujuan belajar itu sendiri. 

 Adapun prencanaan pembelajaran yang dimaksudkan dalam skripsi ini 

adalah proses sistematis dalam pengambilan keputusan dalam pengmbilan 

keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan bersama peserta pelatihan pada 

waktu yang akan datang berupa kegiatan pemilihan, penetapan, dan 

pengembangan metode sehubungan dengan topik yang akan dipelajari. 

 Suharsimi Arikunto (1990:216) menjelaskan bahwa komponen-komponen 

yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran terdiri atas 6 

komponen, yaitu: peserta pelatihan, pendidik, kurikulum/materi belajar, 

strategi/metode , media, dan konteks (lingkungan). Unntuk lebih jelasnya dapat 

dilihat gambar berikut ini  
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Gambar 2.2 Komponen perencanaan pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uno (2006:3) juga menjelaskan bahwa untuk merancang sebuah 

perencanaan pembelajaran perlu digunakan pendekatan sistem. Pelaksananan 

pembelajaran merupakan suatu kesatuan dari komponen–komponen pembelajaran 

yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain. Perencanaan 

pembelajaran harus melibatkan semua variabel pembelajaran yang nantinya akan 

berpengaruh dalam pelaksanaan pembelajaran. Adapun komponen sistem yang 

harus ada dalam perencanaan pembelajaran menurut Suprijanto (2005:56) antara 

lain: 

1. Komponen Raw-Input  

Undang-undang No.20 tahun 2003 menerangkan, bahwa peserta pelatihan 

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri 
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melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis 

pendidikan tertentu. Sebagai subjek, peserta pelatihan adalah kunci dari semua 

pelaksanaan pendidikan. Kaitannya dengan perencanaan pembelajaran 

disesuaikan dengan karakteristik pribadi peserta pelatihan, seperti: jenis usia, 

minat, bakat, kecerdasan,motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam 

belajar, kebiasaan belajar, dan sikap belajar. 

2. Komponen Instrumental-Input 

Adalah sarana dan prasarana yang terkait dengan proses pembelajaran yang 

terkait dengan proses pembelajaran seperti fasilitator, materi belajar, dan 

metode/strategi belajar. 

a. Fasilitator 

Fasilitator dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional merupakan salah satu kualifikasi tenaga pendidik 

selain guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 

instruktur dan sebutan pendidik lainnya yang sesuai dengan 

kekhususannya. Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas 

merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai  hasil 

pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik 

pada perguruan tinggi. Istilah fasilitator sebagai pendidik banyak 

digunakan dalam pendidikan non formal terutama pada kegiatan pelatihan 

baik yang diselenggarakan oleh lembaga diklat pemerintah maupun non 

pemerintah. Istilah fasilitator juga dikenal dalam kegiatan pemberdayaan 
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masyarakat dengan ruang lingkup tugas yang berbeda dengan istilah 

fasilitator pelatihan yaitu sebagai tenaga pendamping. Pada penelitian ini 

fasilitator pelatihan yang dimaksud adalah fasilitator yang berperan 

sebagai pendidik, instruktur, trainer dan observer dalam kegiatan pelatihan 

yang selanjutnya disebut fasilitator pelatihan. 

b. Materi belajar 

Ibrahin (2003:100) mengemukakan bahwa materi pelajaran merupakan 

sesuatu yang disajikan fasilitator untuk diolah dan kemudian dipahami 

oleh peserta pelatihan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan. 

c. Metode pembelajaran 

Rifa‟i (2003:87) mengemukakan metode pembelajaran adalah teknik 

pembelajaran atau cara yang digunakan untuk mengelola tugas-tugas 

belajar agar memperlancar jalannya suatu aktivitas belajar. 

d. Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik 

yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar (Hamdani, 2011:243) 

 

3. Komponen Enviropmental-Input 

Slameto (2003:60) mengemukakan bahwa lingkungan belajar siswa yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa terdiri dari lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Maka dalam penelitian ini 
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komponen enviropmental-input adalah lingkungan sekitar lokasi pembelajaran 

dilakukan dan lingkungan kerja organisasi peserta pelatihan. 

Setidaknya dalam perencanaan pembelajaran harus terdapat unsur-unsur 

sebagai berikut: 

1) Tujuan yang hendak dicapai dalam proses pembelajaran. 

2) Materi pembelajaran yang akan dicapai peserta pelatihan, meliputi pokok-

pokok bahasan dan garis besar uraiannya yang harus disesuaikan dengan 

kebutuhan peserta pelatihan. 

3) Metode belajar yang akan digunakan oleh pendidik, yang disesuaikan dengan 

bahan, tujuan, dan kondisi peserta pelatihan dengan melihat kegiatan yang akan 

dilakukan. 

4) Memilih alat bantu penganjaran yang relevan, alat penganjaran atau media 

pembelajaran yang menunjang efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar 

untuk mencapai tujuan pengajaran yang diinginkan. 

5) Merencanakan pengendalian waktu (management waktu) dengan cara 

menyusun jadwal dan alokasi waktu sehingga kegiatan belajar mengajar 

berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. 

6) Peranan cara evaluasi yang akan digunakan setelah selesai dilakukan proses 

belajar mengajar. 

 

2.3.4.2 Pelaksanaan Pembelajaran  

 Ali (1983:4) mengemukakan, bahwa proses belajar mengajar yang 

merupakan inti dari proses pembelajaran di dalamnya terjadi interaksi antara 

berbagai komponen-komponen pengajaran, yaitu: pendidik, materi pelajaran, dan 
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peserta pelatihan. Disamping interaksi komponen tersebut juga melibatkan sarana 

prasarana, seperti metode, media dan lingkungan tempat belajar, sehingga 

terciptalah situasi belajar mengajar yang memungkinkan tercapainya tujuan yang 

telah direncakan sebelumnya. Pada dasarnya, melaksanakan proses belajar 

mengajar adalah menciptakan lingkungan dan suasana yag menimbulkan 

perubahan struktur kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta pelatihan. 

 Adapun pelaksanaan pembelajaran yang dimaksudkan dalam skripsi ini 

adalah proses realisasi dari perencanaan metode pelatihan di luar pekerjaan (off 

the job site),  dalam hal ini adalah  metode outbound management training 

Metode yang digunakan dalam pelatihan OMT adalah: 

1. Permainan kelompok 

2. Kerja kelompok 

3. Petualangan individu 

4. Ceramah (keterkaitan proses simulasi dengan prinsip manajemen) 

5. Diskusi (refleksi kegiatan) 

 

2.3.4.3 Evaluasi Pembelajaran 

 Gay (Rifa‟i,2007:3) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan proses 

pengumpulan dan analisi data yang dilakukan secara sistematis utuk pembuatan 

keputusan. Kemudian Borg and Gall menyatakan bahwa evaluasi merupakan 

proses pembuatan keputusan tentang nilai, manfaat, atau harga dari suatu 

program, proyek,materi dan teknik pendidikan. 

Dari pengertian evaluasi oleh beberapa ahli di atas dapat disimpulkam 

evaluasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses pengujian berbagai objek 



49 
 

 
 

atau peristiwa tertentu dengan menggunakan ukuran-ukuran nilai khusus dengan 

tujuan untuk menentukan keputusan-keputusan yang sesuai yang dilakukandengan 

sistematis dan berkesinambungan untuk mengetahui efisiensi kegiatan belajar 

mengajar dan efektivitas dari pencapaian dari tujuan instruksi yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

 Sebagai alat penilaian hasil pencampiaian tujuan dalam penganjaran, 

evaluasi, harus dilakukan secara terus menerus, dan yang terpenting adalah proses 

pembelajaran yang dilkukan. Ada beberapa macam jenis evaluasi, diantaranya 

yaitu: 

1. Evaluasi formatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan setiap kali unit pelajaran 

tertentu telah selesai dipelajari. Manfaat evaluasi ini adalah sebagai penilaian 

proses belajar mengajar suatu bahan pelajaran tertentu. Bentuk evaluasi ini 

dapat berupa tanya jawab antara fasilitator dan peserta pelatihan. Evaluasi 

formatif dapat berupa balikan atas pekerjaan peserta pelatihan dan tidak 

dijadikan dasar keputusan suatu program seperti kenaikan kelas atau 

penempatan tugas dan jabatan. 

2. Evaluasi sumatif, yaitu evaluasi yang dilaksanakan pada akhir pelajaran suatu 

program atau sejumlah unit pelajaran tertentu. Evaluasi ini bermanfaat untuk 

menilai hasil pencapaian peserta pelatihan terhadap pencampaian suatu 

program pelajaran dalam satu periode tertentu. Evaluasi sumatif digunakan 

sebagai dasar keputusan suatu program seperti kenaikan kelas atau 

penempatan tugas dan jabatan. 
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3. Evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dilaksanakan sebagai diagnostik. 

Evaluasi ini brmanfaat untuk meneliti atau mencari sebab kegagalan 

pengajaran, dimana letak kelemahan dan kelebihan peserta pelatihan dalam 

mempelajari suatu atau sejumlah unit pelajaran tertentu. 

4. Evaluasi penempatan, yaitu evaluasi yang dilaksanakan untuk menempatkan 

peserta pelatihan pada suatu program pendidikan atau jurusan. 

Untuk memeperoleh data tentang proses dan hasil belajar peserta 

pelatihan, pendidik dapat menggunakan  berbagai teknik penilaian sesuai dengan 

kompetensi yag dinilai. Menurut pedoman umum BSNP (Arifin, 2011: 60-61), 

ada beberap teknik evaluasi yang dapat digunakan dalam melaksanakan evaluasi, 

yaitu: 

a. Teknik Tes 

Tes yang dapat digunakan dalam evaluasi dapat dibedakan dalam riga 

macam, yaitu: (1) Tes lisan, (2) Tes Tindakan, (3) Tes tertulis, dan  (4) Tes 

Kinerja. 

b. Teknik Bukan tes 

Teknik evaluasi bukan tes biasanya menggunakan bentuk pelaksanaan 

sebagai berikut: (1) demonstrasi, (2) observasi, (3)penugasan, (4) portofolio, (5) 

wawancara, (6) penilaian diri (self evaluating), (7) penilaian antarteman. 
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2.4 Outbound Management Training di Lembaga AT West Outbound 

Training   

 Lembaga AT West Outbound Training adalah ssalah satu lembaga yang 

menyediakan jasa dan fasilitator outbound yang biasa melakukan kegiatannya di 

kota Semarang dan kota-kota besar lainnya, tercaatat lembaga ini pernah 

mendampingi kegiatan outbound bagi mahasiswa IAIN Walisongo di Lombok, 

Nusa Tenggara Barat. Lembaga AT West mempunyai filosofi bahwa pendidikan 

yang bertujuan untuk mengubah kognitif, afektif, dan psikomorik seseorang 

tentunya memerlukan proses yang lama, namun dengan pelatihan yang 

menggunakan prinsip andragogi (pendidikan orang dewasa) maka proses 

pencapaian tujuan pendidikan tadi bisa dipercepat.  

2.5 Kerangka Berfikir 

Kerangka berpikir memaparkan dimensi-dimensi kajian utama serta 

faktor-faktor yang menjadi pedoman kerja, baik dalam menyusun metode, 

pelaksanaan di lapangan, maupun hasil penelitian. Gambaran kerangka berpikir 

dalam Analisis Pembelajaran Training pada Lembaga At West Outbound 

Training Semarang dilihat dari Outbound Management Training (OMT) sebagai 

salah satu metode serta bentuk program pelatihan pengembangan sumber daya 

manusia dalam lingkup berorganisasi. Program pelatihan merupakan jenis 

program yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan nonformal (PNF). 

Pelatihan diselenggarakan dengan harapan memperbaiki kualitas kerja dan 

menaikan semangat kerja, mengembangkan keterampilan, pengetahuan, 

pengertian dan sikap-sikap baru serta mengembangkan, menempatkan, dan 
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menyiapkan orang untuk maju, memperbaiki pendayagunaan tenaga kerja dan 

meneruskan kepemimpinan.  

Outbound management training (OMT) adalah sebuah pelatihan 

management di alam terbuka yang mendasarkan prinsip “experiental learning” 

(belajar melalui pengalaman langsung) yang disajikan dalam bentuk permainan, 

simulasi, diskusi dan petualangan sebagai media penyampaian materi.  OMT 

dinilai penting sebagai pelatihan untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat sosial. 

Hal ini sebagai salah satu tujuan sebuah organisasi dalam memberikan 

kesempatan untuk mengoptimalisasi kemampuan para pegawainya guna mencapai 

tujuan-tujuan organisasi.  

Proses pembelajaran terdiri dari berbagai tahap yaitu dimulai dari 

assesment kebutuhan belajar, pelaksanaan dari berbagai bentuk dan jenis serta 

diakhiri dengan evaluasi kegiatan belajar outbound management training (OMT) 

dalam setiap pelatihan dengan sasaran peserta yang berbeda. 

Salah satu masalah yang sedang bermunculan dalam pelaksanaan 

pelatihan outbound management training (OMT) adalah adanya kesalahan 

prosedur dalam tahapan pembelajaran yakni berupa siklus belajar yang harus 

dicapai. Hal ini dapat dikarenakan dasar ilmu dari fasilitator itu sendiri yang 

kurang mengetahui prinsip metodologi pelaksanaan outbound management 

training (OMT) berupa konsep dasar belajar efektif. Metodologi pelaksanaan 

outbound management training (OMT) terdiri dari tahapan siklus belajar yang 

diawali dengan experience, reflect, form concept dan test concept. 
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Dari persoalan tersebut Lembaga AT West outbound training adalah  salah 

satu lembaga yang menyediakan jasa dalam pelayanan dan pengembangan 

pelatihan pengembangan sumber daya manusia dalam bentuk outbound 

management training (OMT) kepada berbagai perusahaan, organisasi maupun 

instansi di wilayah kota Semarang.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, dapat dipaparkan dalam 

bentuk bagan sebagai berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Gambar 2.3 Rangkaian Kerangka Berpikir Penelitian, 2014 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai 

analisis pembelajaran training pada lembaga AT West outbound training 

Semarang, maka penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif 

fenomenologi. Pendekatan deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan 

masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek 

atau obyek penelitian (orang, lembaga dan masyarakat) pada saat sekarang 

berdasarkan fakta-fakta yang nampak dan sebagaimana adanya (Nawawi, 

2005:63). Sedangkan menurut Moloeng (2002:6) penelitian kualitatif adalah 

penelitian untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek 

penelitian secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan 

bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan 

berbagai  metode ilmiah. Pendekatan kualitatif berusaha untuk menerjemahkan 

pandangan-pandangan dasar fenomenologi. Fenomenologi adalah sebuah 

pendekatan filosofis untuk menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi 

bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau 

mengembangkan pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis 

kritis, tidak berdasarkan apriori atau prasangka, dan tidak dogmatis. 

Fenomenologi sebagai metode tidak hanya digunakan dalam filsafat tetapi juga 

dalam ilmu-ilmu sosial dan pendidikan Donny (2005: 150). 
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 Alasan memilih menggunakan pendekatan metode tersebut adalah ciri-

ciri tertentu pada permasalahan dalam penelitian ini, sebagaiamana yang 

dikemukakan Lincoln dan Guba, yang mengulas sepuluh ciri penelitian kualitatif, 

yaitu: (1) dilakukan pada latar ilmiah, (2) manusia sebagai instrumen, (3) metode 

kualitatif, (4) analisis data secara kualitatif, (5) arah penyusunan teori berasal dari 

dasar (ground theory), (6) bersifat deskriptif, (7) mementingkan proses daripada 

hasil, (8) menghendaki ditetapkannya batas dasar fokus, (9) adanya kriteria 

khusus untuk keabsahan data, dan (10) desain bersifat sementara (Moelong, 1993: 

4-8). Selain itu dengan metode fenomenologi memberikan kemungkinan untuk 

melakukan analisis data dengan interpretative phenomenology analysis (IPA). 

Dalam pengunaan IPA penelitian mengikuti alur analsis mulai dari 1) Reading 

and re-reading; 2) Initial noting; 3) Developing Emergent themes; 4) Searching 

for connections across emergent themes; 5) Moving the next cases; sampai pada 

6) Looking for patterns across cases (Smith dan Osborn 2009:97-99). 

 Dengan metode ini, dilakukan interpretasi dan pembentukan makna. 

Pembentukan makna didapatkan melalui berbagai pengalaman, peristiwa, status 

yang dimiliki oleh partisipan dalam pembelajaran training pada lembaga AT West 

outbound training Semarang sebagai analisis sentral. Dengan demikian sifat 

penenlitian ini mengarah pada mutu, pendeskripsian, penguraian, dan 

penggambaran kedalam uraian dan pemahaman serta gambaran aplikasi 

pendidikan luar sekolah tentang analisis assessment kebutuhan, pelaksanaan, 

proses evaluasi pelatihan training yang dilaksanakan pada lembaga AT West 

outbound training Kota Semarang. 
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3.2 Lokasi Penelitian 

 Penelitian  dalam skripsi ini dilakukan di lembaga At West 

Outbound Training Jl. Kali Jambe, No. 50, Sidodadi-Mijen, Kota 

Semarang dan mengambil lokasi penyelenggaraan training di Green 

Valley, Bandungan, Kabupaten Semarang. Alasan pemilihan lokasi 

penelitian pada lembaga At West Outbound Training karena lembaga 

tersebut merupakan lembaga yang telah profesional di kota Semarang 

dalam dunia outbound, hal ini dibuktikan dengan track record training 

sejak tahun 2008 sebagai tahun pendirian usaha kepada hampir 100 

lembaga, instansi maupun perusahaan seperti PLN, Perhutani, BRI, dan 

universitas-universitas di Jawa Tengah. Selain itu lokasi dari lembaga At 

West Outbound Training sangat representative dan  strategis untuk bekerja 

sama dalam pelaksanaan training di Kota Semarang. 

3.3 Subjek Penelitian 

      Dalam penelitian kualitatif, yang dimaksud subjek penelitian adalah 

informan yang memberikan data penelitian melalui wawancara.  Informan dalam 

penelitian kualitatif menggunakan teknik purposive sampling, yaitu cara 

penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau 

pertimbangan tertentu 

Menurut Nasution (1996:32), besarnya informan dalam teknik purposive 

sample tidak dapat ditentukan secara pasti. Dengan ciri-ciri sebagai berikut: 
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1. Informan tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu. 

2. Pemilihan informan yang berurutan. 

3. Setelah banyak informasi yang diperoleh, informan dipilih  atas dasar fokus 

penelitian. 

4. Pemilihan informan terakhir apabila sudah terjadi pengulangan informasi. 

(Moelong 1994:165-166). 

Dalam pemilihan ini informan penelitiannya adalah 1 orang pimpinan 

lembaga, 4 fasilitator dan 4 peserta pelatihan. Subyek penelitian dipilih 

berdasarkan: 

1. Pimpinan lembaga AT West Outbound Training, karena sebagai penanggung 

jawab kegiatan pembelajaran dalam pelatihan yakni Muridi. 

2. Fasilitator yang berusia lebih dari 27 tahun. Dimana pada usia tersebut adalah 

usia yag cukup matang untuk membawa peserta kedalam suasana pembelajaran 

outbound . 

3. Fasilitator yang berlatarbelakang pendidikan ilmu keguruan dan kependidikan. 

Sengaja dipilih fasilitator dengan latar belakang ilmu keguruan dan 

kependidikan karena ingin diketahui model pembelajaran yang diberikan sesuai 

dengan dasar ilmu keguruan dan kependidikan yang memuat proses 

pembelajaran efektif yakni Manikmaya, Aji Rahmat, Bachtiar dan Tri 

Mawardi. 

4. Peserta pelatihan yang berjenis kelamin laki-laki berusia kurang dari 30 tahun. 

Semua peserta pelatihan berjenis kelamin laki-laki dan dipilih usia kurang dari 
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30 tahun karena usia tersebut adalah usia yang masih sangat produktif dan 

memiliki jenjang karier yang akan lebih panjang selama di perusahaan.  

5. Peserta pelatihan yang berdomisili di Semarang. Agar dapat diteliti lebih dalam 

bagaimana penerimaan peserta pelatihan dalam kondisi di luar suasana 

pelatihan sehingga tidak mengganggu jalannya pembelajaran. Domisili 

Semarang akan memudahkan dalam melakukan wawancara di luar kegiatan 

pembelajaran. Dengan demikian diambil infoman yakni: Aditya Candra 

Darmawan, Bogi Winuarso, Novan Nur Hidayah dan Faddyansyah Iqbal. 

 

3.4 Fokus Penelitian 

 Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan 

fokus dapat membatasi studi. Jadi, dalam hal ini fokus dapat membatasi bidang 

inkuiri. Kedua, penerapan fokus berfungsi memenuhi kriteria inklusi-inklusi atau 

kriteria masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 

2004:92) 

 Di dalam penelitian ini yang menjadi fokus dalam penelitian ini antara 

lain: 

1. Assessment kebutuhan pembelajaran training. 

2. Pelaksanaan pembelajaran training. 

3. Evaluasi pembelajaran training. 

Secara lebih fokus penelitian dalam penelitian ini mencakup tentang, (1) 

gambaran umum sejarah berdirinya lembaga AT West outbound training 

Semarang, profil lembaga (2) tahap pembelajaran lembaga AT West outbound 

training Semarang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi dalam 
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pelaksanaan pembelajaran training lembaga AT West outbound training 

Semarang. 

 

3.5 Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Apabila digunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan 

datanya, maka sumber data disebut informan, yaitu orang yang merespon atau 

menjawab pertanyaan-pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan 

teknik observasi maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses 

sesuatu (Arikunto,2006:129).Adapun sumber data dalam analisis pembelajaran 

training pada lembaga AT West outbound training Semarang yaitu: 

3.5.1 Sumber Data Primer  

 Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya (Marzuki, 2000:55). 

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan lembaga AT West 

Outbound Training Semarang, fasilitator dan peserta pelatihan. Sumber data 

primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. 

3.5.2 Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri 

pengumpulannya oleh peneliti. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, 

ketiga, dan seterusnya. Artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti 

(Marzuki,2000:56). Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen, 

modul, dan buku tentang pembelajaran, training dan outbound. 
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 Data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan pustaka yaitu dengan 

menelaah buku-buku ilmiah yang berhubungan dengan masalah analisis 

pembelajaran training pada lembaga AT West outbound training Semarang. 

 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data adalah suatu proses pengadaan data primer 

untuk keperluan penelitian. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematik 

dan standar ntuk memperoleh data yang diperlukan (Nazir, 1998:21). Tujuan dari 

pengumpulan data adalah untuk memperoleh data yang relevan, akurat dan 

reliabel yang berkaitan dengan penelitian. Pengumpulan data pada suatu 

penelitian dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan keterangan dan 

informasi yang benar dan dapat dipercaya untuk dijadikan data. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

3.6.1 Teknik Observasi 

 Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian suatu objek dengan 

menggunakan seluruh alat indra. Metode ini digunakan untuk memperoleh data 

yang akurat tentang keadaan di lapangan dengan melakukan pengamatan 

langsung. Menurut Moleong (2002:101), observasi atau pengamatan adalah 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara 

sistematis gejala-gejala yang diselidiki. 

Dalam penelitian ini, pengamatan yang dilakukan adalah jenis pengamatan 

terbuka yaitu pengamatan yang diketahui oleh subjek, dan subjek secara sukarela 

memberi kesempatan kepada pengamat untuk mengamati perilaku mereka. 
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Pengamatan dilakukan menggunakan alat indera (penglihatan, pendengaran, 

peraba dan pengecap). 

 Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan untuk mengamati dan 

membuat catatan secara deskriptif dari mulai survey awal tempat penelitian, latar 

belakang lembaga pelatihan, pengamatan ketersediaan sarana prasarana, media 

pembelajaran, hingga semua kegiatan yang dilakukan oleh pengelola, fasilitator 

lembaga pelatihan saat kegiatan pembelajaran outbound management training 

kepada peserta pelatihan berlangsung. 

 Adapun prosedur observasi yang dilakukan adalah secara langsung yakni 

menjadi observer partisipan dengan ikut secara aktif terlibat dalam proses 

pembelajaran dalam kegiatan pelatihan outbound  berlangsung antara peserta 

pelatihan dengan fasilitator sehingga didapatkan data yang akurat. Adapun aspek 

yang diobservasi yaitu: 

a. Perencanaan pembelajaran outbound management training yang dilakukan  

oleh pimpinan lembaga pelatihan dan fasilitator, yang dapat dilihat dari 

penentuan jenis dan bentuk kegiatan outbound sesuai target aspek pelatihan 

yang diinginkan oleh penanggung jawab peserta, lokasi kegiatan, dan media 

kegiatan yang digunakan saat pembelajaran berlangsung. 

b. Pelaksanaan pembelajaran outbound management training yang dilakukan  

oleh peserta pelatihan dan fasilitator saat proses pembelajaran berlangsung 

yang dilihat dari waktu dan tempat pelaksanaan pmbelajaran, pengelolaan 

pembelajaran pelatihan simulasi, proses interaksi antara fasilitator dan peserta 

pelatihan, serta penggunaan sumber belajar. 
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c. Evaluasi pembelajaran outbound management training yang dilakukan  oleh 

fasilitator kepada peserta selama pelatihan di lembaga AT West Outbound 

Training Semarang. 

3.6.2 Teknik Wawancara 

 Menurut Moleong (2005:135) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) 

yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Sedangkan menurut Esterberg dalam 

Sugiyono (2009:317) menjelaskan wawancara adalah merupakan pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Menurut Nazir (1998:234) 

wawancara adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian 

dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya dan si penjawab 

atau responden dengan menggunakan pedemoan wawancara. 

 Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan pengertian 

wawancara adalah suatu penelitian melalui percakaan secara tatap muka dengan 

tujuan untuk memperoleh keterangan tertentu mengenai tujuan penelitian yang 

akan dilakukan dengan menggunakan suatu alat panduan wawancara. 

 Wawancara secara garis besar dibagi 2 (dua) yaitu wawancara tak 

terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering disebut 

dengan wawancara mendalam, wawancara intesif, wawancara kualitatif dan 

wawancara terbuka. Sedangkan wawancara terstruktur sering disebut juga dengan 

wawancara baku yang susunan pertanyaanya sudah ditetapkan sebelumnya 
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(biasanya tertulis) dengan pilihan jawaban yang juga sudah disediakan. 

Wawancara ini dilakukan jika sejumlah sampel yang representatif ditanyai dengan 

pertanyaan yang sama. Semua subjek dipandang mempunyai kesempatan yang 

sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Sedangkan wawancara tak 

terstruktur digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku dan sifatnya 

lebih bebas dan mendalam. Subjek biasanya terdiri atas orang-orang yang terpilih 

karena sifatnya yang khas. Pertanyaan biasanya tidak disusun lebih dahulu dan 

disesuaikan dengan keadaan serta ciri-ciri yang unik dari informan. Pelaksanaan 

tanya jawab antara pewawancara dengan subjek seperti percakapan dalam sehari-

hari. 

 Dalam penelitian ini digunakan wawancara terstruktur dan wawancara 

mendalam untuk memperoleh data yang diinginkan. Wawancara diajukan kepada 

pimpinan lembaga, fasilitator dan peserta pelatihan mengenai analisis 

pembelajaran training pada lembaga AT West outbound training Semarang. 

Hubungannya dengan wawancara mendalam, tidak hanya percaya begitu saja 

terhadap apa yang dikatakan oleh subjek penelitian, melainkan perlu mengecek 

kenyataan dari hasil wawancara dengan pengamatan di lapangan dan informasi 

dari informan lain. 

 Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penggunaan teknik 

wawancara, dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Merancang kisi-kisi wawancara yag nantinya dijadikan sebagai dasar dalam 

pembuatan pedoman wawancara. Dan pedoman tersebut akan dijadikan 

patokan dalam melakukan wawancara dengan subjek penelitian di lapangan. 
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2. Menentukan subjek yang akan diwawancarai. Pengambilan subjek didasarkan 

pada kebutuhan yang dianggap paling mengetahui mengenai permasalahan 

yang diteliti. 

3. Mendatangi satu persatu objek yag akan diwawancarai serta membutuhkan 

jadwal wawancara sesuai kesepakatan yang telah dilakukan dengan subjek. 

4. Melaksanakan wawancara didasarkan pada pedoman wawancara kepada subjek 

yang telah ditentukan, serta pendokumentasian melalui rekaman dan menulis 

hasil wawancara yang nantinya akan dijadikan sebagai laporan hasil penelitian. 

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pertimbangam 

yaitu: Pertama, subjek penelitian adalah pimpinan lembaga, fasilitator dan peserta 

training pada lembaga AT West outbound training Semarang. Kedua, dengan 

wawancara akan mengurangi kecurigaan subjek tentang kegunaan dan manfaat 

data yang diungkap. Ketiga, suasana keakraban yang terjadi dalam wawancara 

memungkinkan memperoleh data yang objektif. Keempat, melalui wawancara 

berpeluang untuk mengetahui kondisi nyata subjek penelitian seperti kondisi 

lingkungan subjek penelitian. 

3.6.3 Teknik Dokumentasi 

 Dokumen adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk 

tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang (Sugiyono, 2009:329). 

Dokumen adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

mengadakan pencatatan atau pengutipan data dari dokumen yang ada di lokasi 

penelitian. Dokumen dapat berupa buku-buku, arsip, notulen, modul majalah dan 

catatan-catatan. 
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 Dokumentasi dilakukan untuk memperoleh data sekunder guna 

melengkapi data primer yang belum diperoleh melalui teknik observasi dan 

wawancara. Ada beberapa pertimbangan digunakan metode dokumentasi adalah: 

(a) dokumentasi adalah sumber data yang stabil, menunjukan suatu fakta yang 

tengah berlangsung dan mudah diperoleh, (b) dokumentasi sebagai sumber data 

yang kaya untuk memperjelas keadaan atau identitas subjek penelitian sehingga 

dapat mempercpat proses penelitian, (c) dokumentasi berguna sebagai bukti suatu 

pengujian, (d) relatif murah dan tidak sukar diperoleh, (e) hasil pengujian ini akan 

memperluas pngetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki (Moleong, 2002:161). 

 Digunakan teknik dokumentasi berupa daftar relasi pelatihan outbound 

yang telah bekerja sama dengan lembaga, daftar nama peserta pelatihan yang 

menjadi subjek penelitian, struktur organisasi lembaga, sarana prasarana, laporan 

hasil wawancara, foto-foto kegiatan penelitian yang berhubungan dengan proses 

pembelajaran training pada lembaga AT West outbound training Semarang. 

  

3.7 Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian yang amat penting dalam metode ilmiah 

karena dengan analisis, data mentah yang dikumpulkan dapat diberi arti dan 

makna yang berguna dalam memecahkan masalah penlitian, sehingga akan 

didapat suatu kesimpulan yang benar. Menurut Bogdan dan Biklem (dalam 

Moleong, 2002: 248), analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan 

jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi 

suatu yang dapat dikelola, mencari dan menentukan pola, menemukan apa yang 

penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 
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kepada orang lain. Berdasarkan rumusan tersebut digarisbawahi bahwa analisis 

data dalam hal ini mengatur, mengurutkan, mengelempokan, memberikan kode 

dan mengkategorikannya. 

 Proses analisis dimulai dengan meneleaah seluruh data yang tersedia 

dengan berbagai sumber yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dari hasil 

perolehan data, maka hasil penelitian dianalisis secara tepat agar simpulan yang 

diperoleh tepat pula. Proses analisis data memiliki tiga unsur yang 

dipertimbangkan oleh penganalisis yaitu: 

3.7.1 Reduksi data 

 Reduksi daa diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian, 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi dari data “kasar” yang muncul 

dari catatan-catatan tertuis di lapangan (Miles dan Huberman, 1992:16). 

3.7.2 Penyajian data 

 Sajian data suatu susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan 

dapat ditarik (Miles dan Huberman, 1992:17). Melihat suatu sajian data, 

penganalisis akan dapat memahami apa yang terjadi, serta memberikan peluang 

bagi penganalisis untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain 

berdasrkan pemahaman tersebut. 

3.7.3 Penarikan Simpulan/Verifikasi 

 Simpulan akhir dalam proses analisis kualitatif ini tidak akan ditarik 

kecuali seteah proses pengumpulan data berakhir. Simpulan yang ditarik perlu 

diverifikasi dengan cara melihat  dan mempertakan kembali. 
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Gambar 3.1 Diagram Proses Analisis Data 

 

Langkah-langkah yang ditempuh dengan metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Langkah pertama mengumpulkan data sesuai dengan tema, pengumpulan data 

ini yaitu mengenai pembelajaran training pada lembaga AT West outbound 

training Semarang. Data tersebut diambil dari peserta pelatihan, pimpinan 

lembaga dan fasilitator. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. 

2. Langkah kedua adalah reduksi data, pada tahap ini dipusatkan perhatian pada 

catatan lapangan yang terkumpul yaitu hal-hal yang berkaitan dengan 

penelitiaan analisis pembelajaran training selama kegiatan berlangsung antara 

fasilitator pada lembaga AT West outbound training Semarang kepada peserta 

pelatihan, yang selanjutnya data terpilih disederhanakan dengan 

mengklarifikasikan data atas dasar tema-tema, memadukan data yag tersebar, 

menelusuri tema untuk merekomendasikan data tambahan, kemudian dilakukan 

abstraksi kasar menjadi uraian singkat atau ringkasan. 

Pengumpulan Data 

 

Simpulan/ Verifikasi 

 
Reduksi Data 

 

Penyajian Data 
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3. Langkah ketiga adalah penyajian data, pada tahap ini dilakukan penyajian 

informasi data yang diperoleh secara keseluruhan telah mengalami reduksi 

melalui bentuk naratif agar diperoleh penyajian data lengkap dari hasil 

pengumpula data yang dilakukan. Dalam hal ini dibuat teks naratif mengenai 

informasi yang diberikan oleh subjek penelitian. 

4. Langkah keempat adalah tahap simpulan, pada tahap ini dilakukan uji 

kebenaran pada setiap data yang muncul dari data yang diperoleh dari suatu 

subjek satu ke subjek yang lain dengan cara melibatkan peserta pelatihan, 

fasilitator, pimpinan lembaga outbound training, dan tidak lupa data para 

subjek penelitian. Kesimpulan ini dibuat berdasarkan pada pemahaman 

terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan 

mudah dipahami dengan menguji pada pokok permasalahan yag diteliti. 

5. Dalam penelitian ini empat tahap tersebut berlangsung secara bersamaan, oleh 

semua itu teknik bongkar pasang hasil penelitian ini terpaksa dilakukan jika 

ditemukan fakta atau pemahaman baru yang lebih akurat. Data yang dipandang 

tidak memiliki relevansi dengan maksud penelitian akan dikesampingkan. 

 

3.8 Keabsahan Data 

 Teknik pemeriksaan keabsahan meupakan suatu strategi yang digunakan 

untuk memeriksa keabsahan data atau dokumen yang didapatkan atau diperoleh 

dari penelitian, supaya hasil penelitiannya benar-benar dapat 

dipertanggungjawabkan dari segala segi (Moleong, 2002:171). 

 Kriteria keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan temuan 

hasil di lapangan dengan kenyataan yang diteliti di lapangan. Teknik-teknik yang 
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digunakan untuk melacak atau membuktikan kebenaran atau taraf kepercayaan 

data tersebut bisa melalui: ketekunan pengamatan di lapangan (persistem 

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

debriefing), analisis dengan kasus-kasus negatif (native case analysis), referensi 

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

Dari berbagai sumber teknik tersebut, digunakan teknik ketekunan pengamatan 

lapangan dan triangulasi pada penelitian proses pembelajaran training pada 

lembaga AT West outbound training Semarang. 

 Ketekunan pengamatan di lapangan bermaksud menemukan ciri-ciri dan 

unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan dan isu-isu yang 

sedang dicari, kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

 Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau 

sebagi pembanding terhadap data tersebut. Denzin (Moleong, 2002:178) 

membedakan empat macam triangulasi yakni triangulasi sumber, triangulasi 

metode, triangulasi penyelidik, dan triangulasi teori. 

 Pada penelitian ini, digunakan sumber, dengan pertimbangan bahwa untuk 

memperoleh data yang benar-benar valid, informasi dari subjek harus dilakukan 

cross-check dengan subjek lain. Informasi yag diperoleh diusahakan dari 

narasumber yang betul-betul mengetahui tentang pembelajaran outbound 

management training (OMT) pada lembaga AT West outbound training 

Semarang yang dijadikan subjek penelitian. Informasi yang diberikan oleh salah 

satu subjek dalam menjawab pertanyaan penelitian akan dicek ulang dengan jalan 
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menanyakan ulang pertanyaan yang sama kepada subjek yang lain. Apabila kedua 

jawaban yang diberikan sama maka jawaban itu dianggap sah. Apabila kedua 

jawaban salaing berlawanan, maka langkah alternatif sebagai solusi yang tepat 

adalah dengan mencari jawaban atas pertanyaan ini kepada pengelola lain. Hal ini 

dilakukan agar kebsahan data tetap terjaga dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 Adapun triangulasi sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: (1) membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, (2) 

membandingkan keadaan dengan prespektif seseorang dengan berbagai pendapat 

atau pendangan seseorang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, dan orang 

yang memiliki kekuasaan atau pemerintah, dan (3) membandingkan hasil 

wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan. Prosedurnya yaitu 

membandingkan antara hasil observsi/pengamatan, wawancara, dan dokumentsi. 

Jika hasilnya sesuai antara satu dengan yang lainnya maka keabsahan data dapat 

dipertnggungjawabkan. Akan tetapi jika hasilnya tidak sesuai maka digunakan 

hasil wawancara sebagi sumber data.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum 

4.1.1 Latar Belakang Sejarah Berdirinya Lembaga AT West Outbound 

Semarang 

Ditinjau dari letak geografis, lembaga AT West outbound training 

beralamat kantor di Kelurahan Sidodadi Kecamatan Mijen Kota Semarang 

tepatnya di jalan Kalijambe No 50, sekitar 20 km dari pusat Kota Semarang. 

Lembaga yang berdiri sejak bulan Februari Tahun 2008 ini adalah salah satu dari 

provider atau lembaga pelatihan outbound training yang cukup banyak berdiri di 

Kota Semarang. Kantor lembaga juga menempati rumah pimpinan sekaligus 

pendiri lembaga, yakni Muridi. Sarjana lulusan Fakultas Teknik Universitas 

Negeri Semarang jurusan Pendidikan Teknik Elektro ini adalah sosok yang sangat 

serius mendalami dunia outbound training sejak masih duduk di bangku kuliah 

tepatnya ketika tergabung dalam unit kegiatan mahasiswa pecinta alam, 

ketertarikannya dalam dunia ini juga tidak berhenti ketika lulus di tahun 2004 dan 

memutuskan untuk bergabung dengan lembaga outbound training Kaizen, cita-

citanya untuk bisa turut serta mengembangkan sumber daya manusia melalui 

metode outbound training membuatnya untuk terus berjuang di jalan ini, hingga 

akhirnya mampu membentuk lembaga sendiri. Baginya outbound  adalah metode 

unik yang sangat penting digunakan dalam setiap kesempatan pembelajaran di 

segala usia. 

Gagasan untuk mewujudkan sebuah lembaga outbound training adalah 

kelanjutan dari kecintaan Muridi terhadap dunia pendidikan. Baginya sumbangsih 
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dari pendidikan perkuliahan yang telah ditempuhnya tidak hanya menjadi guru, 

namun menjadi pendidik dalam jalan yang berbeda. Beliau merasa bahwa 

pendidikan secara formal saja tidak cukup. Sumber daya manusia tidak akan 

unggul jika hanya menempuh pendidikan formal saja. Itulah yang melatar 

belakangi beliau membentuk sebuah lembaga outbound traning. Berbekal 

pengalaman menjadi fasilitator ketika masih kuliah maupun setelah lulus, beliau 

bersama temannya bernama Reza memberanikan diri untuk membentuk lembaga 

sendiri yang diberi nama AT West Outbound Training pada bulan Februari 2009. 

Pemberian nama AT West berasal dari Muridi sendiri, yakni dari 

philosophy cara pandang, cara berfikir dan bertindak yang selalu mengarah 

kebarat, ke qiblat supaya senantiasa mengingat Tuhan dimanapun dan apapun 

keadaannya sehingga manusia kembali kefitrahnya. Yaitu menjadi manusia baru 

yang mempunyai cara berfikir, cara pandang dalam menghadapi tantangan hidup 

dengan pola berfikir yang baru pula (positif thinking/ mempunyai sikap yang 

positif). Karena dengan pemikiran yang baru akan menentukan peluang  dan 

momentum baru untuk mengawali sesuatu langkah perjalanan kesuksesan. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh terdapat pendekatan yang 

mencirikan lembaga AT West sendiri. Pendekatan yang dilakukan berupa:(1) 

Pengkondisian suasana “happy” yang semakin meningkat;(2) Pengkondisian 

tantangan yang berkesinambungan dan kualitas yang semakin meningkat;(3) 

Simulasi game mempunyai makna saling terkait;(4) Pengkondisian debrifing pada 

subyek atau peserta. Debrifing non doktrinisasi. 
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Pada awal berdirinya, AT West outbound training menggunakan modal 

yang sangat minim. Modal materiil berupa peralatan yang  diperoleh dari bekas 

peralatan lembaga Kaizen outbound training yang telah ditutup. Begitupun juga 

dengan modal relasi, adalah rintisan dari menjadi fasilitator sebelumnya. Dengan 

modal itu lah lembaga AT West mencoba peruntungan yang pertamanya. Klien 

pertama nya di tahun 2008 adalah guru-guru SMAN 1 Semarang, klien pertama 

ini didapat karena salah satu guru di dalamnya adalah teman dekat Muridi ketika 

kuliah. Sekitar 60 guru saat itu menjadi peserta AT west outbound training 

dengan fasilitator berjumlah 8 orang yang Muridi ambil dari teman-temannya di 

Kaizen. Hampir seluruh peserta merasa puas dan merasakan manfaat dari 

outbound yang diberikan, hal tersebut dibuktikan dengan keberlanjutan kerjasama 

di tahun berikutnya dengan peserta murid-murid SMAN 1 Semarang. Di tahun 

2008 sendiri, awal berdirinya lembaga AT West telah memberikan pembelajaran 

outbound kepada sejumlah perusahaan dan instansi seperti PLN persero, Perhutani 

unit I Jawa Tengah, SDN Marsudirini dan Klinik Kita Semarang. 

Menurut penuturan Muridi, untuk melangsungkan kegiatan pembelajaran 

outbound training secara ideal, Lembaga AT West memberikan tarif antara Rp 

50.000 sampai Rp 200.000 per peserta sesuai dengan jenis outbound yang 

diminta. Lembaga AT West menawarkan berbagai jenis paket outbound seperti 

outbound training, gathering, outing plus, adventure, outbound kids dan 

konsultasi outbound untuk pemasangan peralatan dan perintisan outbound bagi 

sekolah-sekolah. Semua biaya sudah termasuk peralatan dan biaya fasilitator. 

Muridi tidak bisa menjelaskan untuk honor per fasilitator karena semua 



74 
 

 
 

tergantung waktu kerja dan jenis pekerjaan yang diberikan. Namun, untuk sekali 

kegiatan outbound selama 8 jam kerja beliau memberikan honor minimal Rp 

150.000 per orang. Sesuai dari keterangan beliau pula, untuk masalah keuangan 

beliau percayakan kepada bendahara lembaga yang tidak lain adalah istri beliau 

sendiri yakni Trimining. 

 

4.1.2 Struktur Organisasi  Lembaga AT West  Semarang 

Adapun struktur organisasi yang berhasil didapatkan melalui metode 

dokumentasi adalah sebagai berikut: 

Gambar 4.1. Struktur Organisasi Lembaga AT West. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di Lembaga AT West semua memiliki kedudukan yang sama baik 

pimpinan, sekretaris hingga fasilitator, hubungan yang digunakan lebih pada 

kekeluargaan agar pekerjaan yang diemban bukan hanya semata-mata karena 

materi tapi sebagai bentuk pengabdian.  

 

PIMPINAN 

MURIDI  

 

 

SEKRETARIS 

FAIZAIN ENDEREZA  

 

 

BENDAHARA 

TRIMINING  

 

 

FASILITATOR 
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4.1.3 Fasilitator Lembaga AT West Outbound Semarang 

Keberhasilan sebuah lembaga pelatihan pendidikan nonformal secara 

empiris tidak terlepas dari masalah fasilitator. Sebagaimana diketahui bahwa 

dengan keberadaan fasilitator yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan 

jumlahnya. 

Fasilitator pada penelitian kali ini berjumlah 28 orang yang berasal dari 

berbagai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda. Semua fasilitator memiliki 

tugas yang berbeda-beda dalam praktek pembelajaran seperti trainer, pemandu 

game, maintance, dan observer sesuai dengan latar belakang ilmu yang dimiliki. 

Beberapa fasilitator yang berlatar belakang pecinta alam bahkan secara khusus 

telah dididik dalam berbagai materi seperti: survival, etika panjat tebing, navigasi, 

mendaki gunung, SAR, tindakan darurat dan sistem evakuasi, ekologi. Adapun 

nama-nama fasilitator tersebut antara lain: 
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Tabel 4.1 Daftar Nama Fasilitator 

 

No Nama Latar Belakang / Pendidikan Usia Tugas 

1 Muridi Pend. Teknik Elektro 35 Penanggungjawab  

2 F. Endereza Seni drama dan Film  32 Motivator Trainer 

3 Hasan I. Pecinta Alam 23 Pemandu Game 

4 Aji Rahmat Kurikulum Pendidikan 30 Pemandu Game 

5 Hermawati Pendidikan Luar Sekolah 22 Pemandu Game 

6 Ari Wahyuni Pecinta Alam 27 Pemandu Game 

7 Tika Ratnasari Pecinta Alam 27 Maintanance 

8 Hanisa Isnaeni BK 20 Pemandu Game 

9 Febri Sabtio Pend. Bahasa Indonesia 20 Pemandu Game 

10 Toni Ramdhani Pecinta Alam 25 Maintanance 

11 Rofi Sastra Inggris 25 Pemandu Game 

12 Manikmaya W. Pendidikan Geografi 28 Pemandu Game 

13 Tri Mawardi Pendidikan Akuntansi 30 Maintanance 

14 Bahtiar Pendidikan Olahraga 34 Pemandu Game 

15 Adi Winata Pendidikan Olahraga 26 Pemandu Game 

16 Ega Rengganis Psikologi Unika 31 Observer 

17 Aulia Reza Psikologi Unika 29 Observer 

18 Agus Ardianto Psikologi Unika 21 Observer 

19 Diba Nugraha Psikologi Unika 21 Observer 

20 Ficka Psikologi Unika 21 Observer 

21 F Pongki S Psikologi Unika 21 Observer 

22 Ika Arisanti  Psikologi Unika 22 Observer 

23 Amelia Ratna Psikologi Unika 24 Observer 

24 Fitrawati Psikologi Unika 21 Observer 

25 Gabriella Reza Psikologi Unika 22 Observer 

26 Toni Handoko Psikologi Unika 23 Observer 

27 Patricia Psikologi Unika 23 Observer 

28 Theofilus Psikologi Unika 23 Observer 

Sumber: Dokumentasi Lembaga AT West.  

 

 

4.1.4 Sarana dan Prasarana di Lembaga AT West Outbound Semarang 

Dari hasil observsi yang dilakukan yakni melalui teknik check-list, dapat 

diketahui bahwa sarana dan prasarana yang terdapat di lembaga AT West 

outbound training antara lain secara rinci dapat dilihat dalam tebel berikut: 
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Tabel 4.2. Daftar Sarana dan Prasarana Lembaga AT West. 

No Jenis Fasilitas Jumlah Kondisi 

Peralatan operasional 

1 Papan tulis breafing  2 Baik 

2 Almari  1 Baik 

3 Rak buku 1 Baik 

4 Buku referensi 62 Baik 

5 Perangkat Komputer 1 Baik 

6 Laptop 1 Baik 

7 Printer 1 Baik 

8 Meja 3 Baik 

9 LCD 1 Baik 

10 Handycam  1 Baik 

11 Kamera DSLR 1 Baik 

12 Kamera Pocket 2 Baik 

13 Mobil Operasional 1 Baik 

Peralatan 

outbound       

14 Tali Carmantel 3 Baik 

15 Tali webbing 10 Baik 

16 Tali perusik 20 Baik 

17 Carrabiner 10 Baik 

18 Figur of Eight 4 Baik 

19 Autostop 4 Baik 

20 Set Harness 10 Baik 

21 Ember kecil 6 Baik 

22 Ember besar 6 Baik 

23 Tali dadung 1 Baik 

24 Kursi jongkok 6 Baik 

25 Meja berjalan 10 Baik 

Sumber: Dokumentasi Lembaga AT West  

 

4.1.5 Lokasi Pembelajaran Outbound Training Lembaga AT West 

Menurut penuturan pimpinan lembaga, biasanya lokasi sangat 

berpengaruh pada proses atau jalanya acara, karena itu lembaga AT West juga 

selalu mempersiapan lokasi yang sesuai dengan bentuk kegiatan, dalam hal ini 
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lembaga AT West menawarkan lokasi yang cukup representative, dimana sudah 

terjalin kerjasama yang cukup bagus, yaitu: 

No Nama Kota Lokasi Pembelajaran 

1. Semarang dan sekitarnya 

 

a) Obyek Wisata Citra Asri Gonoharjo. 

b) Hutan Wisata  Penggaron Ungaran. 

c) Pantai Bandengan Jepara. 

d) Kepulauan Karimunjawa. 

2. Salatiga dan sekitarnya 

 

a) Kawasan Wisata Umbul Songo, Kopeng 

b) Agro Wisata Tlogo, Tuntang 

c) New Bandungan Indah, Bandungan  

3. Pekalongan, Tegal dan 

sekitarnya 

 

a) Wana Wisata Linggo Asri Kab. 

Pekalongan 

b) Obyek Wisata Kebun Teh Pagilaran, 

Kab. Batang 

4. Jogjakarta dan sekitarnya a) Kawasan Wisata Kaliurang. 

b) Taman Kyai Langgeng, Magelang 

5. Solo dan sekitarnya a) Tawangmangu, Kab. Karang Anyar 

b) Komplek Wisata Candi Prambanan. 

6. Wonosobo a) Kebun Teh Tambi. 

b) Kawasan Wisata Tlogo Menjer. 

7. Purwokerto, Banjarnegara a) Kawasan Wisata Baturaden. 

 

4.1.6 Gambaran Umum Subyek Penelitian 

4.1.6.1 Pimpinan Lembaga 

Sebuah lembaga akan dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat 

mencapai tujuannya apabila unsur-unsur yang terlibat di dalam suatu lembaga 

tersebut bertanggung jawab terhadap seluruh sistem operasional penyelenggaraan. 

Berkaitan dengan penyelenggaraan lembaga AT West, maka orang yang 

bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan lembaga AT West 

adalah Bapak Muridi. Beliau merupakan pelopor sekaligus pimpinan lembaga AT 

West outbound training. Sebagai seorang pionir penyelenggaran lembaga AT 
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West, tentunya banyak hal yang ia ketahui mengenai tahapan pembelajaran pada 

lembaga AT West outbound training dan aplikasinya. 

4.1.6.2 Fasilitator 

Keberadaan fasilitator di lembaga AT West adalah bersifat freelance atau 

tidak tetap. Hal ini dikarenakan dengan jumlah peserta yang tidak selalu sama 

dalam setiap kegiata pelatihan. Terdapat 28 orang fasilitator yang turut membantu 

berjalannya kegiatan outbound management training dalam penelitian kali ini. 

Namun, hanya empat orang yang dijadikan subjek penelitian dalam penelitian ini 

yakni Manikmaya Waskitojati, Aji Rahmat, Tri Mawardi dan Bahtiar. Alasan 

dipilihnya keempat orang tersebut adalah karena mereka memiliki usia di atas 27 

tahun sebagai bentuk usia kematangan sebagai fasilitator dan memiliki latar 

belakang ilmu pendidikan dan keguruan. Dengan alasan tersebut, keempat subjek 

penelitian dirasa memiliki cukup informasi dan pengalaman yang mendalam 

mengenai analisis tahapan pembelajaran dalam outbound management training 

pada lembaga AT West Outbound Training Semarang. 

4.1.6.3 Peserta pelatihan 

Terdapat 120 peserta (terlampir) yang mengikuti kegiatan pembelajaran 

outbound management training  dengan tema character building to the winning 

team. Akan tetapi ada empat orang peserta yang dijadikan subjek penelitian. Hal 

tersebut dengan alasan ketercukupan data dalam menggambarkan informasi yang 

dibutuhkan. 

Adapun empat orang peserta yang dijadikan sebagai subjek penelitian 

dalam skripsi ini antara lain: 
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Tabel 4.3 Daftar Fasilitator Subjek Penelitian 

 

No Nama Jabatan Usia 

1 Faddyansyah Iqbal Pelaksana PDKB 29 

2 Novan Nur Hidayah Pelaksana PDKB 29 

3 Bogi Winuarso Pelaksana PDKB 29 

4 Aditya Candra Darmawan Pelaksana PDKB 28 

Sumber: Dokumentasi Lembaga AT West  

 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Tahapan pembelajaran dimaknai sebagai langkah-langkah atau urutan 

selama pelaksanaan pembelajaran yang harus dilalui untuk mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan.  Adapun penjelasan hasil penelitian analisis 

tahapan pembelajaran dalam outbound management training pada lembaga AT 

West Outbound Training Kota Semarang antara lain. 

 

4.2.1 Assessment Kebutuhan Pembelajaran Training pada Lembaga AT 

West Outbound Training Semarang. 

Assessment kebutuhan belajar merupakan proses sekaligus prosedur yang 

sistematis untuk menentukan prioritas kebutuhan dan pengambilan keputusan 

tentang program dan alokasi sumber daya yang diperlukan bagi keberlangsungan 

satu program pembelajaran. Pada proses assessment pembelajaran dalam 

outbound management training pada lembaga AT West outbound training selalu 

menerapkan langkah-langkah pengumpulan informasi, data, dan fakta tentang 

kebutuhan dan sumber belajar pembelajaran. Proses assessment pembelajaran 

dilakukan sesuai dengan prinsip yang selalu dipegang teguh oleh lembaga AT 

West bahwa  kepuasaan klien merupakan segalanya dan merupakan faktor utama 

perancangan pembelajaran.  
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Sesuai dengan hasil dokumentasi, dalam buku profil lembaga AT West 

menerangkan bahwa terdapat proses assessment kebutuhan belajar terhadap setiap 

pelaksanaan pembelajaran outbound management training. Langkah-langkah 

assessment pembelajaran tersebut berupa:(1) pemahaman latar belakang karyawan 

perusahaan;(2) persiapan materi;(3) persiapan game-game; (4)Persiapan lokasi;(5) 

Persiapan alat;(6) Persiapan Fasilitator. Dalam hal ini panitia atau pimpinan 

peserta merupakan subjek yang paling mendapatkan kesempatan untuk 

menentukan keberlangsungan pelaksanaan bentuk dan jenis kegiatan 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Assessment pembelajaran pada lembaga 

AT West menitikberatkan terhadap keinginan instansi atau perusahaan pada 

pembentukan atau pengembangan kebutuhan sumber daya manusia di dalamnya 

sebagai peserta pembelajaran. Menurut penuturan Muridi, selalu dilakukan proses 

assessment kebutuhan pembelajaran outbound management training dalam setiap 

pelatihan, teknik wawancara yang digunakan untuk identifikasi kebutuhan 

pembelajaran tidak ditujukan langsung kepada peserta, tetapi kepada 

penanggungjawab dari pihak peserta. 

“Untuk tahap awal saat saya melakukan pertemuan dengan panitia 

peserta. Biasanya 2 sampai 3 kali. Saya melakukan wawancara 

mendalam apa yang bisa saya bantu dalam pembelajaran ini. 

Bagaimana karakteristik peserta, meraka minta lokasi dimana dan 

waktu kapan. Semua harus detail mbak. Kemudian untuk dapat melihat 

langsung pesertanya ya saat acara ice breaking. Mereka seperti apa 

dan kami akan breafing singkat harus menjadi seperti apa.” 

 

Pertanyann yang sama diajukan kepada Manikmaya Waskitojati salah 

satu fasilitator AT West dalam pelatihan kepada karyawan PLN pekerjaan dengan 
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keadaan bertegangan (PDKB) perihal assessment kebutuhan belajar sebagai 

berikut  

“Ketika kami melakukan pertemuan dengan penanggungjawab peserta, 

biasanya kami melakukan pertemuan sebulan hingga seminggu 

sebelumnya. Mereka menginginkan seperti apa dan kami akan 

menyesuaikan dengan permainan begitu.”  

 

Berikut hasil wawancara dengan  Aditya Candra Darmawan seorang 

peserta asal Semarang berkenaan dengan assessment kebutuhan belajar 

 

“Enggak mbak, saya tidak tahu. Itu semua sudah disiapkan panitia 

pusdiklat. Saya tinggal datang saja.” 

 

 Berdasarkan hasil observasi secara langsung, ditemukan bahwa pimpinan 

lembaga, Muridi dan salah seorang fasilitator bernama Bahtiar melakukan 

pertemuan ketiga dengan manager diklat PDKB PLN Semarang, Anton Suranto 

di kantor Pusdiklat PDKB PLN Pasadena Semarang pada tanggal 7 Desember 

2013. Pertemuan membahas tentang kontrak terakhir dan penyesuaian jenis dan 

bentuk permainan pada pokok pembelajaran: percaya diri, tanggung jawab, daya 

tahan, komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kesatuan tujuan, 

menghargai perbedaan, disiplin, komitmen, saling menolong, saling percaya, dan 

bekerja secara tim. Serta keinginan klien untuk mengadakan pembelajaran di 

Green Valley Bandungan dan mengambil tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 

2013. Sebelumnya, menurut penuturan Muridi, telah dilakukan pertemuan 

pertama pada  bulan Oktober 2013 dan presentasi kepada seluruh panitia Diklat 

PDKB PLN Semarang pada tanggal 2 November 2013. 

Berdasarkan data dokumentasi yang didapatkan, peserta dalam kegiatan 

pembelajaran pada penelitian ini adalah karyawan PT.PLN PDKB yakni 
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karyawan yang memiliki pekerjaan dalam keadaan bertegangan, pekerjaan yang 

lain dari karyawan PLN biasa. Pekerjaan dengan resiko tinggi di lapangan yang 

berkenaan langsung dengan masalah teknis. Pembelajaran Outbound management 

training untuk pelatihan saat ini sebagai salah satu rangkaian diklat PDKB untuk 

mempersiapkan karyawan PDKB, di luar pelatihan yang diselenggarakan oleh 

pusdiklat PLN Semarang. Terdapat 120 peserta yang mengikuti pembelajaran ini 

dengan asal unit kerja berbeda-beda yaitu unit Sulawesi, Kalimanatan, Medan, 

Pematang Siantar, Palembang, Tanjung Karang, Jawa Bali, APP Semarang, 

Bandung, Cawang dan Bali. Meskipun latar belakang lokasi yang berbeda para 

peserta pembelajaran outbound management training ini hampir memiliki 

karakteristik yang sama. Sesuai dengan penuturan pimpinan lembaga AT West.  

“Mereka itu keras yang pasti mbak, karena maind sett mereka yang 

selalu kerja dan siap. Hampir kaya tentara gitu lah mbak. Disiplin dan 

mungkin kurang humoris kurang guyon (bercanda) 

lah,hahaa...mungkin karena banyak kerja bertegangan mereka jadi 

tegang kalau sama orang lain. Kurang bisa berinteraksi dengan orang 

lain. Kaku gitu lah mbak.” 

 

Hal tersebut senada dengan penuturan Aji Rahmat, fasilitator Lembaga 

AT West. 

“Menurut saya mereka sangat disiplin dan serius, ya kita tahu sendiri, 

peserta adalah tenaga lapangan dari PT. PLN persero. Namun, kurang 

santai untuk keadaan di luar pekerjaan. Ikut terbawa gitu lah mbak.” 

 

Tidak jauh berbeda dengan pengakuan Novan Nur Hidayah, salah 

seorang peserta PT.PLN PDKB unit AA Semarang tentang kharakteristik pribadi.  

“Disiplin tinggi, pekerja keras dan kuat pasti mbak. Kalau nggak ya 

kacau pekerjaannya.” 
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Semua hasil wawancara di atas didukung oleh data yang diberikan 

pimpinan tentang data peserta pelatihan karyawan PDKB PLN pada Lembaga AT 

West berjumlah 120 orang yang berasal dari unit PLN: 

Tabel 4.4 Daftar Kuantitatif Peserta per Satuan Kerja 

 

No Unit Satuan Jumlah Peserta 

1 Sulawesi 8 

2 Kalimanatan 9 

3 Sumatera 2 

4 Medan 10 

5 Pematang Siantar 11 

6 Palembang 7 

7 Padang 7 

8 Tanjung Karang 7 

9 Jawa Bali 11 

10 APP Semarang 19 

11 Bandung 11 

12 Cawang 10 

13 Bali  8 

Sumber: Dokumentasi Lembaga AT West 

 

Berdasarkan hasil observasi secara langsung, ditemukan bahwa 

pembagian tim untuk pembelajaran tidak dilakukan saat proses assessment 

kebutuhan belajar. Namun, nanti saat awal pelaksanaan pembelajaran 

berlangsung. Jumlah peserta per unit tidak menjadi pertimbangan. Peserta 

dianggap sama untuk mampu bekerja di tim baru. Hal ini senada dengan yang 

diungkapkan pimpinan lembaga, Muridi tentag pembagian tim yang tidak 

dipertimbangkan unit asal lokasi kerja. 
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“Tidak, kami acak aja. Biar mereka saling mengenal dan tidak 

mengelompok. Nanti kalau sesuai lokasi kerja mereka yah cuma-cuma 

itu aja. Kan kompak tidak hanya dalam lingkungan nyata. Mereka 

harus bisa kerja dalam lingkungan seperti apapun mbak. Jadi kami 

membagi peserta waktu ice breaking, yakni di awal kegiatan. Dengan 

cara berhitung 1sampe 10. Yang, 1 ngumpul dengan 1 yang nyebut 10 

ya ngumpul dengan 10. Beres dan efisien.” 

 

Dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi di atas dapat diambil 

kesimpulan bahwa assessment kebutuhan pembelajaran untuk pelatihan karyawan 

PDKB PLN pada Lembaga AT West outbound training  sepenuhnya menjadi 

tanggung jawab pihak Lembaga AT West, dengan pertimbangan dan permintaan 

langsung dari pihak atasan atau panitia peserta. Hal ini menunjukan bahwa 

identifikasi kebutuhan tidak melalui hubungan langsung antara peserta dengan 

fasilitator. Panitia peserta dianggap lebih mengetahui kharakteristik karyawannya. 

Hal ini sejalan dengan tujuan dari pelatihan sendiri yakni membentuk SDM 

karyawan yang handal untuk kebutuhan peningkatan perusahaan. Pihak pusdiklat 

PDKB PLN Semarang membutuhkan pelatihan sumber daya karyawan dengan 

pengembangan percaya diri, tanggung jawab, daya tahan, komunikasi, 

pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kesatuan tujuan, menghargai 

perbedaan, disiplin, komitmen, saling menolong, saling percaya, dan bekerja 

secara tim. Manager Pusdiklat PDKB PLN beralasan bahwa aspek-aspek tersebut 

sangat penting diketahui dan dimiliki karyawan PDKB PLN. 

Hal ini senada dengan hasil observasi yaitu untuk tindak lanjut dari 

assessment latar belakang karyawan PDKB PLN, Muridi selaku pimpinan 

lembaga dibantu oleh beberapa fasilitator bernama Manikmaya dan Bahtiar 

melakukan rapat kecil untuk membuat kurikulum, silabus dan materi kegiatan 
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(terlampir). Rapat yang biasa disebut oleh pihak fasilitator dengan breafing ini 

berisi penentuan bentuk dan jenis permainan yang bisa dimasukan kedalam 

silabus. Pencarian bentuk dan jenis permainan melalui buku-buku referensi 

pribadi lembaga AT West. Akhirnya dihasilkan bentuk dan jenis permainan 

radiasi, waterfall, pingpong chaser, save the quin, t & o dan the wall yang di 

masukan kedalam silabus. Semua bentuk dan jenis permainan murni menjadi 

tanggung jawab dan kewenangan dari pihak lembaga AT West outbound training. 

Hal ini senada dengan jawaban salah satu peserta bernama, Fadyyansyah Iqbal 

tetang bentuk dan jenis permainan. 

“Permainan mbak. Saya juga tidak tahu, semua sudah disiapkan oleh 

AT West mungkin, saya tinggal datang saja.” 

 

Data wawancara di atas, juga ditambahkan hasil wawancara dengan 

Manikmaya selaku fasilitator perancang bentuk dan jenis permainan. 

“Kami sesuaikan dengan tujuan klien. Mereka ingin membentuk 

peserta pada aspek pada kompetensi apa? Misalkan keberaniaan maka 

kami akan mengambil contoh permainan flying fox . Kalau kali ini 

mereka mintanya aspek percaya diri, tanggung jawab, daya tahan, 

komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kesatuan 

tujuan, menghargai perbedaan, disiplin, komitmen, saling menolong, 

saling percaya, dan bekerja secara team. Untuk bentuk pembelajaran 

yang diberikan pada kesempatan kali ini kami merangkum dalam 

berbagai praktek tantagan game yang di dalamnya selalu mencakup 

ceramah, tanya jawab, peragaan dan diskusi. Praktek tatangan game 

itu sendiri yang terdiri dari pingpong cheser, throw and over, save the 

queen, radiasi dan the wall.” 

 

Hal senada juga disampaikan oleh Muridi, selaku pimpinan Lembaga  

“Menyocokan dengan permintaan panitia peserta dengan pilihan 

permainan pada diktat yang kami miliki. Untuk jenis dan bentuk 

permainan kali ini ada macam-macam seperti pingpong cheser, throw 

and over, save the queen, radiasi dan the wall.” 

 

 



87 
 

 
 

Selanjutnya kegiatan assessment kebutuhan belajar dilanjutkan pada 

persiapan lokasi. Persiapan lokasi adalah salah satu proses yang sangat 

berpengaruh pada proses atau jalannya acara, oleh karena itu lembaga AT West 

selalu menawarkan lokasi kepada klien, tetapi untuk pembelajaran pada 

kesempatan ini klien yakni manager diklat PDKB PLN telah menentukan lokasi 

kegiatan pembelajaran di awal kegiatan. Sehingga untuk tindak lanjut, pihak 

lembaga AT West outbound training hanya mengurus masalah administrasi dan 

penentuan lokasi yang sesuai dengan bentuk dan jenis permainan. Sesuai yang 

diutarakan oleh fasilitator bernama Bahtiar. 

“Lokasi dilaksanakan di green valley Bandungan, ini adalah pilihan 

organisasi klien. Jadi pilihannya kadang lokasi menyesuaikan 

permainan atau permainan yang menyesuaikan lokasi, tapi kebanyakan 

kita yang menyesuaikan permainan, karena bentuk dan jenis permainan 

itu kan aspek paling penting ya mbak.” 

 Data hasil wawancara sesuai dengan data hasil survey yang dilakukan 

bersama fasilitator bernama Tri Mawardi di Green Valley Resort Bandungan. 

Lokasi cukup representativ untuk mendukung bentuk dan jenis permainan. Green 

Valley Resort Bandungan menawarkan beberapa kamar deluxe, suite, superior, 

standart dan extra large serta memiliki fasilitas penunjang lainnya seperti: 

restoran, cafe, lapangan utama, lapangan futsal, lapangan paint ball, aula, 

playground, arena outbound anak, ruang karaoke, meja pinpong, dan ruangan 

billiard. Kebutuhan dan pembagian penginapan peserta telah menjadi tanggung 

jawab pihak panitia pusdiklat PDKB PLN. Untuk lokasi yang sesuai dengan 

kebutuhan bentuk dan jenis permainan fasilitator menentukan lokasi utama 

kegiatan di luar ruangan di sekitar Green Valley resort berupa kebun dan hutan 
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kecil alami serta lapangan yang berada di depan aula Tulip. Lapangan di depan 

aula Tulip cukup untuk menampung 100 hingga 500 orang dengan alas rumput 

hijau yang mampu mendukung beberapa permainan kelompok besar. Sementara 

digunakan pula aula Tulip untuk lokasi evaluasi akhir dan sebagai cadangan jika 

terjadi hujan yang menyebabkan tidak bisa berkegiatan di luar ruangan. 

 Berbicara mengenai peralatan yang digunakan dalam pembelajaran 

Lembaga AT West, berikut ini adalah data hasil wawancara dengan Muridi 

mengenai peralatan yang digunakan.  

“Semua sudah ada daftarnya untuk tiap permainan mbak. Dan untuk 

tiap pos kami sesuaikan nanti yang akan main berapa orang tiap tim. 

Ini ada 12 tim satu tim nya 10 orang. Ada 6 pos yang tiap posnya dua 

tim yang  saling bertemu dan berkompetisi. Jadi untuk alat ya 

disesuaikan dengan permainan dan jumlah personil per tim. Untuk 

detailnya ya nanti bisa dilihat di daftar ya mbak.” 

 

Hal tersebut senada dengan data hasil wawancara yang diperoleh dari Tri 

Mawardi selaku fasilitator lembaga AT West yang bertugas menjadi maintanance 

(setting alat) dalam pelatihan karyawan PDKB PLN  

“Semua sesuai kebutuhan permainan. Peralatanya meliputi sound 

system indoor dan outdoor, peralatan game, media training (proyektor, 

kertas, alat tulis, perangkat Komputer). Untuk pelatihan kali yang 

peralatannya non game sudah ada di lokasi resort nya. Yang peralatan 

permainan kami yang menyediakan. Semua sesuai dengan jumlah 

peserta yang datang per pos.” 

 

Mendukung hasil wawancara di atas, diperoleh dokumentasi daftar 

peralatan beserta jumlah yang diklasifikasikan per bentuk dan jenis permainan. 
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Tabel 4.5 Daftar Peralatan Pembelajaran 

 

No Nama Alat Jumlah 

Permainan Radiasi   

1 Tali rafia 1 Gulung 

2 Bola pingpong 2 buah 

3 Bola plastik kecil 2 Buah 

Permainan Waterfall   

1 Tampah 2 

2 Tali tambang plastik  8 x 8 m 

3 Webbing 8 

4 Carabinner 8 

5 Panci plastik diameter 15-20 cm 2 

6 Ember 1 

7 Gayung 1 

8 Penutup mata kain 8 

Permainan Pingpong chaser   

1 Bola pingpong 2 

2 Ember sedang 2 

3 Gelas plastik 2 

4 Pipa diameter 10 cm dibelah 10 x 4 cm 

5 Ember besar 2 

Permainan Save the Queen   

1 Bambu diameter 5 cm 10 x 50 cm 

2 Gelas air mineral 2 

3 Ember kecil diameter 15 m 2 

4 Bola pingpong 2 

5 Tali pramika 2 m 

Permainan Throw and over   

1 Kursi jongkok (dingklik) 16 

2 Tali rafia 1 roll 

Permainan The wall   

1 Tali dadung diameter 4 cm 20 meter 

2 Webbing 12 buah 

Sumber: Dokumentasi Lembaga AT West 

 

Berdasarkan data wawancara dan dokumentasi di atas dapat disimpulkan 

bahwa peralatan untuk jenis dan bentuk permainan yang digunakan pada 
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pembelajaran terhadap karyawan PDKB PLN menggunakan sejumlah peralatan 

yang telah ditentukan sesuai kebutuhan bentuk dan jenis permainan dalam buku 

referensi.  

Sebagai penunjang kegiatan pembelajaran dalam pelatihan outbound 

management training, fasilitator menjadi salah satu kunci utama keberhasilan 

pencapaian target pelatihan. Sesuai data dokumentasi yang diambil, terdapat 28 

orang fasilitator yang mendukung pelatihan karyawan PDKB PLN. Terdiri dari 17 

orang laki-laki dan 11 orang perempuan. Mereka berusia diatas 20 tahun. 

Pengadaan jumlah fasilitator disesuaikan dengan jumlah peserta pembelajaran, 

berikut pernyataan Muridi. 

“Seperti yang tadi saya jelaskan ya mbak tadi itu. Biasanya kami 

memberikan maksimal jumlah peserta tiap permainan 20 dengan 2 

orang pemandu game. Jika terlalu banyak juga akan terjadi kesulitan 

komunikasi antar fasilitator jika terlalu sedikit juga susah mengontrol 

peserta. Kalu ini kan 120 orang peserta kalau ada 12 tim ya kira-kira 

saya butuh 2 kalinya. Ini malah ada 28 orang, sangat mendukung 

sekali.” 

 

Fasilitator berasal dari berbagai latar belakang pendidikan yang beragam 

diantaranya: psikologi, pendidikan akuntansi, pendidikan olahraga, pendidikan 

teknik elektro, pendidikan luar sekolah, seni drama, dan pencinta alam. Semua 

fasilitator di lembaga AT West memang tidak memiliki kualifikasi lulusan yang 

sama. Hal ini sesuai dengan fungsi atau tugas dari masing-masing fasilitator 

dalam proses pelaksanaan pembelajaran yakni sebagai trainer, pemandu game, 

maintanance (setting alat),  dan observer. Selama ini perekrutan fasilitator masih 

bersifat tertutup dan tidak membuka secara umum, seperti penjelasan pimpinan 

lembaga, Muridi. 
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“Pertama kami bekerjasama dengan lembaga Psikologi Terapan 

Semarang untuk mengambil tenaga psikologi, untuk masalah  Psikologi 

saya benar-benar tidak mau gegabah, biasanya kami dapat tenaga 

fasilitator mahasiswa psikologi dari Unika atau Undip. Kedua saya 

mengambil dari adik-adik MAHAPALA UNNES saya, yah saya yakin 

anak Mapala itu sudah punya basic memandu outbound yang baik dan 

penyetingan peralatan. Selain dari MAHAPALA saya juga mengambil 

dari adik-adik angkatan kuliah teman-teman saya, kami sudah bisa 

menilai mana yang cocok jadi fasilitator mana yang akhirnya hanya 

kami perbantukan di balik layar..ha..ha..ha...Yah kami sambil belajar 

lah mbak, tapi untuk tugas besar seperti menjadi trainer kami juga 

tidak sembarang. Itu sudah tugas mas Reza, karena dia pernah ikut 

pelatihannya dan punya sertifikat ESQ.” 

 

Fasilitator memiliki peran ganda, yakni berperan dalam pelaksanaan 

pembelajaran yakni sebagai trainer, pemandu game, maintanance (setting alat),  

dan observer, fasilitator juga memiliki tugas saat perencanaan. Sesuai permyataan 

dari salah seorang fasilitator bernama Bahtiar 

“Kami juga memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan 

konsep lapangan, tetapi tidak semua mbak. Biasanya mas Muridi 

meminta yang telah memiliki jam terbang tinggi menjadi 

fasilitator. Biasanya saya, Manik atau Mas Reza. Mereka dianggap 

paham membuat silabus, secara juga lulusan program pendidikan 

dan keguruan. Kalau yang lain belum. Mungkin hanya dilibatkan 

dalam mempersiapkan alat saja. “ 

 

Hal ini senada dengan penuturan Muridi tentang peran fasilitator selama 

proses assessment pembelajaran 

“Cukup banyak, biasanya mereka saya libatkan saat survey lokasi, 

persiapan alat, bertemu klien, dan pembuatan materi  juga silabus. 

Namun, untuk pembuatan silabus dan materi saya hanya berikan 

pada orang-orang tertentu yang berpengalaman, jam terbang 

tinggi juga pastinya paham soal silabus seperti Manik, Bahtiar, 

dan Ajik.” 

 

Berdasarkan penyataan-pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa 

hubungan fasilitator dengan pimpinan lebih pada kekeluargaan, tetapi tetap 

mengutamakan profesionalisme. Meskipun perekrutan fasilitator  tidak 
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dilaksanakan secara terbuka, tetapi profesional fasilitator dapat ditunjukan dengan 

perekrutan yang diambil dari asal latar belakang yang cukup mendukung 

kebutuhan pembelajaran serta adanya pembagian tugas sesuai kemampuan latar 

belakang masing-masing fasilitator. 

 

4.2.2 Pelaksanaan Pembelajaran dari Berbagai Bentuk dan Jenis Training 

pada Lembaga AT West Outbound Training Semarang  

Data hasil observasi yang didapatkan melalui metode dokumentasi 

mengenai pelaksanaan bentuk dan jenis kegiatan belajar lembaga AT West 

terhadap karyawan PDKB PLN terdapat  jadwal kegiatan yang digunakan sebagai 

acuan waktu pelaksanaan berbagai bentuk dan jenis kegiatan belajar. Kegiatan 

dilaksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 29 Desember 2013, tetapi efektif 

pembelajaran hanya dua hari kerja  yakni pada tanggal 28 dan 29 Desember 2013. 

Selama dua hari peserta mendapatkan pelatihan dengan berbagai metode seperti 

ceramah, tanya-jawab, peragaan, diskusi dan tantangan game. Keseluruh metode 

tersebut dikemas kedalam bentuk dan jenis pembelajaran berupa permainan 

outbound dan reflection training.  

Terdapat berbagai bentuk dan jenis pembelajaran outbound yang 

dilaksanakan yakni meliputi sesi kegiatan ice breaking, outbound inti berupa 

game radiasi, waterfall, pingpong chaser, save the quin, throw and over, the wall, 

dan flying fox serta sesi reflection training. Semua kegiatan tersebut dibagi 

kedalam dua hari kerja yang memiliki waktu pelaksanaan berbeda-beda sesuai 

jadwal kegiatan yang dibuat.  
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Jadwal kegiatan dimulai dengan acara perkenalan pihak lembaga AT 

West kepada peserta PDKB PLN pada hari jumat tanggal 27 Desember 2013 

pukul 19.00 s.d 20.00 wib saat peserta selesai check in dan makan malam. Hal ini 

dengan alasan supaya saat efektif kegiatan pembelajaran, peserta sudah siap 

adaptasi dengan para fasilitator sehingga kegiatan streaching bisa langsung 

dilaksanakan. Selesai kegiatan perkenalan, seluruh fasilitator melakukan breafing 

membahas skenario kegiatan esok hari. Pimpinan lembaga selaku penanggung 

jawab kegiatan membagi tugas fasilitator. Pemandu game dibagi menjadi 6 ke 

dalam masing-masing pos game sejumlah 2 orang, 12 orang observer dibagi per 

tim dengan asumsi bahwa satu observer mengobservasi sejumlah 10 individu 

dalam satu tim.  

Tabel 4.6 Daftar Pembagian pemandu game 

No Jenis Permainan Penanggung jawab 

1 Throw and Over Muridi 

2 The Wall Hasan Iswahyudi 

    Hanisa Isnaeni 

3 Pingpong Chaser Aji Rahmat 

    Febri Sabtio 

4 Save The Queen Hermawati 

    Ari Wahyuni 

5 Radiasi Rofi 

    Manikmaya Waskitojati 

6 Waterfall Bahtiar 

    Adi Winata 

Sumber: Dokumentasi Lembaga AT West 
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Tabel 4.7 Daftar Pembagian Observer 

No Nama Kawasan Observasi 

1 Ega Rengganis Mobiling 

2 Aulia Reza Tim 1 

3 Agus Ardianto Tim 2 

4 Diba Nugraha Tim 3 

5 Ficka Tim 4 

6 F Pongki S Tim 5 

7 Ika Arisanti  Tim 6 

8 Amelia Ratna Tim 7 

9 Fitrawati Tim 8 

10 Gabriella Reza Tim 9 

11 Toni Handoko Tim 10 

12 Patricia Tim 11 

13 Theofilus Tim 12 

Sumber: Dokumentasi Lembaga AT West 

 

Pembelajaran efektif dimulai, Sabtu 28 Desember 2013 pukul 05.40 wib 

seluruh fasilitator telah berkumpul di lapangan depan Aula Tulip. Seluruh 

fasilitator menggunakan seragam kaos berkerah warna biru sebagai tanda 

pengenal. Data dari observasi yang dilakukan, kegiatan dibuka dengan doa 

pembuka oleh seluruh fasilitator yang dipimpin oleh Muridi kemudian  pembagian 

alat permainan per pos oleh maintainance dilanjutkan dengan setting alat.  

Doa adalah hal yang paling penting dan wajib dilakukan dalam 

pembelajaran outbound. Disamping pembuka kerja bagi fasilitator, sesi berdoa 

juga dilakukan saat membuka pembelajaran bersama peserta. Berikut penuturan 

Muridi mengenai kegiatan berdoa  
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“Paling utama adalah berdoa mbak, saya selalu menginstruksikan 

pada semua fasislitator agar setiap mulai kegiatan harus berdoa, 

karena kembali ke filosofi kita mbak west ke barat, kita punya Tuhan 

dan selalu harus ingat Tuhan dalam kesempatan tempat dan waktu 

apapun. Lalu untuk awalan selalu ada peregangan ringan atau 

streaching, ini untuk menimalisir adanya resiko terkilir atau pegal-

pegal setelah kegiatan. Ya tau sendiri kegiatan outbound selalu 

identik dengan lari-lari. Lalu selalu ada kegiatan refleksi, itu pasti. 

Karena ya sempurnanya kegiatan ini jika kita jelaskan apa 

maksudnya, mereka berpikir apa, Kan ga semua orang juga paham 

mbak.” 

 

Senada dengan hasil wawancara diatas yang membahas mengenai doa 

dan kegiatan streaching. Setelah seluruh peserta lengkap berkumpul pukul 06.40 

wib dan melakukan doa bersama, kegiatan dilanjutkan dengan streaching atau 

senam peregangan badan. Peregangan dipimpin oleh Aji Rahmat. Streaching  

dilakukan karena kegiatan outbound penuh dengan gerakan-gerakan motorik 

kasar, sehingga ketika tubuh bergerak, resiko cedera, terkilir, maupun memar 

dapan diminimalisir.  

Bersumber pada hasil dokumentasi kurikulum diklat penunjang outbound 

PDKB, pembelajaran pelatihan didiskripsikan dengan peningkatan kemampuan 

tim PDKB TT dalam melaksanakan pekerjaan, pengelolaan sumber daya yang 

ada, membangun team work yang solid, beradaptasi dengan setiap perubahan, dan 

mampu membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait serta menciptakan 

iklim kerja yang kondusif. Maka demi keefektifan pembelajaran terhadap 120 

orang peserta  diorganisasikan kedalam 12 kelompok yang dibagi secara acak 

tanpa ada perecanaan maupun skenario sebelumnya. 

“Kami buat per tim acak yang berbeda daerah kerja dan satu tim nya 

berisi 12 orang. Jadi ada 10 tim yang kami buat mengelilingi dalam 6 

pos permainan outbound.” 
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Penuturan Muridi di atas senada dengan fasilitator bernama Bahtiar 

 

“Kami buat pos-pos keliling, pos laba-laba. Pusat di tengah. Jadi 

peserta dibagi acak dengan menyebutkan angka 1 sampai 12 

bergiliran. Yang menyebut angka 1 dikumpulkan dengan angka 1, 

yang 7 dengan angka 7 seterusnya. Jadi akan ada 12 kelompok yang 

isinya 10 orang. Nah kan satu hari ada 6 permainan jadi per pos 

nanti akan kami temukan 2 kelompok untuk bertanding.” 

 

Hasil wawancara juga sesuai dengan pengakuan peserta bernama Novan 

Nur Hidayah tentang pengorganisasian peserta saat pembelajaran 

“Kita dibuat per tim mbak. Satu tim saya ada 10 orang. Semua ada 12 

tim saya masuk ke tim 9. Kan dijelaskan ini pelatihan untuk 

kekompakan. Jadi kita harus belajar bekerjasama. Muter-muter pos, 

tetapi ya terkondisikan dan tetap kondusif kok.” 

 

Dari ketiga hasil wawancara terhadap pimpinan, fasilitator dan peserta 

dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dilaksanakan dengan kegiatan praktek 

simulasi permainan kelompok. Terdapat 10 orang dalam tiap tim dengan jumlah 

tim sebanyak 12 (nama terlampir). Masing-masing tim didampingi oleh satu 

observer sebagai pemantau perkembangan peserta selama melakukan 

pembelajaran.  

Terdapat 6 permainan pembelajaran pokok yang harus diselesaikan oleh 

seluruh peserta pembelajaran yang telah dibagi kedalam 12 tim. Seluruh 

permainan hanya dapat dilaksanakan secara kelompok atau tim untuk mendaptkan 

pembelajaran apa yang tersirat di dalamnya. Permainan tersebut adalah radiasi, 

waterfall, pingpong chaser, save the quin, t & o dan the wall. 

The wall adalah permainan yang sangat membutuhkan kerjasama tim. 

Pembelajaran dalam permainan ini bertujuan  agar peserta  dapat menaati aturan 

dan ketentuan yang berlaku dalam pekerjaan, mengahargai waktu sehingga 



97 
 

 
 

peserta mampu membiasakannya. Untuk pelaksanannya  pertama tali dipasang 

melintang diantara dua pohon dengan posisi sangat kencang dan tegang dengan 

tinggi + 2,2 m. Seluruh peserta dikumpulkan pada satu sisi A. Lalu semua peserta 

diminta untuk menyebrang ke sisi B, dengan melewati tali dadung yang 

melintang. Tali yang melintang teesebut diibaratkan sebuah diding “wall” yang 

harus dilewati peserta. Semua peserta harus menyeberang tanpa terkecuali. Dan 

tidak diperkenankan melewati area bawah tali. Bagi yang sudah melewati atau 

menyebrang tidak diperkenankan kembali ke sisi A lagi untuk membentuk 

menaikan peserta lainya.  

Pembelajaran dalam permainan radiasi dimaksudkan agar peserta mampu 

mendayagunakan seluruh  IQ, EQ, dan ESQ untuk menunjang kinerja.  Teknis 

kegiatannya adalah  tali dibentangkan dan dibuat menjadi persegi dengan ukuran 

2 m². Kemudian diberikan tali ukuran 2,5 m kepada sejumlah 12 peserta (2 tim). 

Terdapat bola plastik, bola pingpong, serta balok di dalam line yang telah dibuat. 

Setiap peserta memegang dua ujung tali dan peserta dibagi dalam dua sisi. Tugas 

dari peseta adalah memindahkan  bola plastic, bola pingpong, dan balok kayu 

tanpa menyentuhnya dan tanpa melewati line yang sudah dibuat agar keluar line 

Waterfall adalah pembelajaran untuk  memahami peranan individu dalam 

kerja tim yakni bisa berpartisipasi dalam tim, berinisiatif menjadi bagian dalam 

tim, saling percaya dan mendukung segala keputusan dalam tim. Untuk persiapan 

pelaksanaan yang harus dilakukan oleh fasilitator pertama  rangkai panci air 

dengan tampah, terdapat tempat air tepat pada tengah tampah, lalu dibuat ikatan 

yang kuat agar tidak mudah terlepas. Pada ujung tali ke tepi  tampah saling diikat, 
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(buat 4 tali) . Terdapat bentangan webbing pada dua pilar atau pohon dengan 

tinggi 2,5 – 3 m dari permukaan tanah, pada bagian tengahnya ikatkan carabiner. 

Kemudian dimasukan 4 ujung tali yang telah diikatkan ke tampah secara acak dan 

bersilangan. Kemudian ditarik kebawah, sehingga bila ujung tali ditarik tampah 

beserta wadah plastinya akan terangkat keatas. Tugas dari peserta adalah  

membagi 10 peserta untuk menjadi pemegang tali sejumlah  4 orang dan ditutup 

matanya. Kemudian 6 peserta tidur dibawah tampah dengan posisi kepala saling 

bersentuhan. 4 orang yg ditutup matanya bertugas untuk menarik tali hingga 

tampah dan  isinya sampai titik tertinggi. Dan dalam wadah plastik diisi dengan 

air. Tugas dari sisa peserta yang tiduran dibawah adalah mengkordinasi 4 orang 

penarik tali agar posisi tampah seimbang sehingga tidak tumpah airnya, karena 

bila tumpah maka akan mengenai sisa peserta dibawahnya. Jika air habis sebelum 

sampai atas, maka harus diisi dan dimulai ari titik terbawah diatas kepala sisa 

peserta 

Pembelajaran dalam permainan save the queen  adalah bertujuan untuk  

menyesuaikan potensi diri dalam tim dan menrapkan rasa saling empati. Persiapan 

pelaksanaan adalah dengan menggantung gelas air mineral setinggi 1,5 – 2 m, 

gantung pada tali atau pipa yang dilintangkan diatas arena permainan. Karena 

akan bermain 2 tim dalam setiap pembelajaran maka digantung 2 gelas mineral 

yang di dalamnya diisi bola pingpong. Siapkan satu gelas lagi dengan dilubangi 

pada beberapa sisi gelas tersebut yang memungkinkan air dapat mengalir. Letakan 

bola pingpong kedalam gelas yang telah digantung dan diberi pemberat berupa 

batu kerikil. Lalu disiapkan ember pada garis start dengan air di dalamnya. 
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Kemudian disiapkan bambo sejumlah 4 buah per tim. Tugas dari peserta adalah 

memilih satu orang anggota tim untuk menjadi seorang queen, yang nantinya akan 

bertugas mengeluarkan bola pingpong yang ada di dalam gelas yang digantung, 

dengan mengisikan ais kedalamnya. Satu orang menjadi pengambil air di titik 

start dan 8 orang menjadi pemegang  ujung  4 bambu. Dari titik start hingga 

lokasi bola pingpong, sang queen tidak boleh menginjak tanah, di sinilah tugas 

dari peserta lainya untuk mengantarkan queen menyelesaikan tugasnya, dengan 

cara membuat jembatan dari bambu yang disediakan.  

Throw and over adalah permainan yang ditargetkan agar peserta selalu 

bertindak, berfikir inovatif dan kreatif dalam setiap pekerjaan. Persiapan yang 

dilakukan adalah membuat lintasan dengan jarak +  10 -20 m dan membaginya 

menjadi dua bagian, karena permainan ini dilakukan dengan cara dikompetisikan. 

Kemudian buat rintangan berupa garis yang harus dilompati dan garis yang harus 

dilalui dengan menyusup lewat bawah. Terdapat bangku kotak sejumlah  8 buah 

per tim yang harus digunakan oleh 10 orang peserta. Sehingga diperlukan 16 

bangku dalam sekali pembelajaran. Kode dari permainan ini adalah kecepatan 

untuk sampai pada batas garis  finish. Namun, perlu diingat peserta tidak 

diperkenankan menginjak tanah selama di dalam arena, dan tidak diperkenankan 

menyentuh line rintangan.  

Pembelajaran dalam pingpong chaser adalah murni untuk 

pengembangkan kerjasama tim dan pemahaman karakter antar personal dalam 

tim. Persiapan permainan adalah dengan disipkan dua buah ember yang di 

dalamnya dimasukan bola pingpong. Masing-masing tim akan mendapatkan 9 
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pipa yang telah dibelah dengan panjang 40 cm. Sisa nya memegang gelas plastik 

yang akan mengambil air dari ember di titik start. Tugas kesembilan peserta 

adalah membuat aliran pipa yag disambung antar peserta diarahkan ke ember di 

titik finish hingga bola pingpong di dalam ember keluar.  

Dari hasil observasi yang dilakukan terdapat jadwal pelaksanaan 

pembelajaran outbound management training untuk membagi tiap sesi permainan 

outbound. Tiap sesi 6 permainan outbound inti tersebut dilaksanakan dalam waktu 

40 menit dengan waktu gerak per pos 5 menit. Pembelajaran pemula atau 

permainan pembuka untuk pemecah keheningan dan untuk menimbulkan 

semangat yang biasa disebut dengan ice breaking dilaksanakan  satu jam setelah 

streaching dimulai pukul 07.30 hingga 08.30 WIB berbentuk permainan tangkap 

babi. Peserta diharuskan untuk duduk melingkar besar (120 peserta), kemudian 

membuka kedua tangan dengan satu tangan di atas tangan teman sisi kanan dan 

satu tangan di bawah tangan teman sisi kiri diteruskan seluruh peserta. Peserta 

diharuskan untuk berkosentrasi terhadap arahan fasilitator, fasilitator bernama 

Manikmaya menceritakan sebuah kisah dan setiap fasilitator mengatakan kata 

babi peserta harus menepuk tangan teman di sisi kirinya. Terdapat peserta yang 

kurang berkonsentrasi sehingga harus menerima sanksi dari fasilitator untuk 

menyanyi di depan yakni Joko Pitoyo, Ulil Amri, Rizki Hudaya dan Faris. 

Selanjutnya setelah selesai sesi ice breaking dilaksanakan pembagian tim. 

Pemandu game sesuai dengan data observasi telah bersiap pada masing-masing 

pos. Terdapat 12 tim yang pada pukul 08.30  WIB sampai dengan  11.30 WIB 

masing-masing mampu menyelesaikan 4 permainan dari 6 permainan  dengan 
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asumsi waktu 45 menit  per game dan waktu gerak per pos 5 menit, tiap tim tidak 

sama dalam permainan yang diselesaikan, disesuaikan dengan rute yang 

dilakukan. Selanjutnya pada akhir permainan ke 4 dilakukan kegiatan debrief , 

pada sesi ini peserta diberhentikan pada masing-masing pos yang sedang 

ditempati untuk menyelesaikan pembelajaran. Pemandu game menanyakan 

peserta tentang apa saja yang telah dilakukan. Sesuai observasi yang dilakukan, 

pemandu game mampu mengendalikan peserta dan mempertahankan semangat 

peserta untuk melanjutkan kegiatan setelah ishoma. Hal ini sesuai penuturan 

peserta bernama Novan Nur. 

“Menyenangkan mbak, rasanya saya tertantang terus. Selalu ingin 

menang! Hahahaha...Kayaknya saya harus coba semua permainan 

meskipun sudah capek. Dan karena itu pula kita harus saling 

membantu dan kompak.” 

 

Situasi menyenangkan yang dirasakan peserta diatas adalah salah satu 

keberhasilan pelaksanaan pembelajaran outbound management training dengan 

menggunakan rute menyebar terjadwal. Rute adalah urutan jalan dan dinamika 

yang ditempuh oleh peserta. Pola menyebar terjadwal merupakan variasi dari rute 

menyebar berputar. Pada observasi yang dilakukan, fasilitator yang bertugas 

sebagai mobiling maupun observer berhasil menjadi pengendali urutan permainan 

tim. Dengan jarak lokasi per pos, setiap tim dapat menempuh perjalanan antar pos 

kurang dari 5 menit. Sehingga pembelajaran per pos dapat dilaksanakan dengan 

efektif selama 45 menit. 
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Tabel 4.8 Tabel Rute Pertemuan Tim 

 

Nama 

Pos 
Pingpong 

Chaser 
Radiasi The Wall 

Save the 

Queen 
Waterfall 

Throw 

and Over 
Sesi 

I 1  vs  12 2  vs  11 3  vs 10 4  vs  9 5  vs  8 6  vs  7 

II 11  vs  7 12  vs  3 2  vs  9 5  vs 10 4  vs  6 8  vs 1 

III 10  vs  3 8  vs 6 7  vs  5 1  vs 11 12  vs  9 2  vs  4 

IV 9   vs  4 10 vs  5 11  vs 1 8  vs 6 2  vs 7 3  vs 12 

V 2  vs  8 1  vs  9 4  vs  6 7  vs 12 3  vs 10 5  vs  11 

VI 5  vs 6 4  vs  7 8  vs 12 2  vs  3 1  vs  11 9  vs 10 

Sumber: Dokumentasi Lembaga AT West 

 

Tabel 4.9 Tabel Hasil Pembelajaran 

Sumber: Dokumentasi Lembaga AT West 

 

Disamping 6 pembelajaran outbound yang dilaksanakan pada hari Sabtu 

tanggal 28 Desember 2013, terdapat satu pembelajaran yang dimainkan secara 

individu pada hari Minggu, 29 Desember 2013. Setelah dibuka dengan doa dan 

streaching, permainan individu flying fox dan rope bridge dilakukan pada sesi I 

pukul 07.30 WIB sampai dengan 12.00 WIB. Terdapat satu jalur flying fox dan 

rope bridge yang digunakan peserta secara bergantian. Pada pembelajaran ini 

tidak dilakukan oleh seluruh peserta mengingat keefektifan waktu dan 

pembelajaran lain yang akan diberikan yakni disamping penanaman rasa berani 

untuk individu juga pemberian semangat dari tim kepada salah satu anggota tim 

Nama 

Pos 

Tim Pemenang  

Pingpong 

Chaser 
Radiasi The Wall 

Save the 

Queen 
Waterfall 

Throw 

and Over Sesi 

I 1   11 3   9 8 6 

II 11   12   9 5   4 8 

III 10   6 5 11 9 4 

IV 4 10  1  6 7 12 

V 2 9 6 7   10 5 

VI 6 4   8   3  1 10 
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sebagai perwaikilan tim untuk menjadi yang terbaik. Setiap tim diwakili oleh 2 

orang yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam proses pemilihan 

terlihat bagaimana proses pengorganisasian suatu kelompok, siapa yang terlihat 

menonjol untuk ingin menang sendiri, pengalah, cuek atau rela berkorban. 

Penyelesaian flying fox dan rope bridge diberikan batas waktu selama 10 

menit untuk mampu meniti tali dan wahana yang telah disediakan hingga 

meluncur dengan flying fox. Ketika melebihi waktu maka peserta diwajibkan 

segera turun dari wahana pembelajaran. Dengan rantang waktu 4 jam atau 240 

menit sejumlah 24 peserta menyelesaikan tantangan flying fox dan rope bridge 

dengan rentang waktu antara 7 menit hingga 10 menit. Untuk mengurangi 

kejenuhan peserta maupun perwakilan kelompoknya tidak bermain, Muridi selaku 

penanggung jawab kegiatan menyediakan tontonan video dan foto-foto kegiatan 

sesi hari Sabtu melalui layar LCD.  
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Tabel 4.11 Daftar Perolehan Skor flying fox dan rope bridge 

Tim Nama Perwakilan  
Waktu Penyelesaian 

(detik) 
Rata-rata 

1 Husain MB 360 422 

  Noprian Ardi Pranata 484   

2  Agus Salim  610 585 

   Dendy Hizriyanto  560   

3 Boni Fitrah Yursefdi 567 563,5 

  I Gde Nyoman Jaya Adnyana 560   

4 Frans Edi Munthe 545 572,5 

  Fredy Indra Kumala 600   

5 Ibrahim Ebenzer 420 443 

  Aditya Saputra 466   

6 Irwansyah Sitompul 330 409,5 

   Nasiruddin Ubaidillah  489   

7 I Wayan Agus Widyana 498 529 

  Deni Astama Agus P 560   

8 Imam Syafi'i Hidayat 520 525 

   Dendy Dwi Wardana  530   

9 Andi Ratna Mutia Dewi 605 572,5 

  Muhammad Baasit Kariim 540   

10  Muhammad Ridhoni  560 565 

  Muhammad Junaidi M 570   

11 Gatot Indro Wardoyo 620 493 

  Muh. Ridwan Patta Gajang 366   

12 Andri Yunianto 420 370 

  Praman 320   

Sumber: Dokumentasi Lembaga AT West 

 

Dari hasil observasi, hingga akhir kegiatan pembelajaran interaksi peserta 

terlihat kompak dan senang. Hal ini senada dengan pengakuan peserta bernama 

Aditya Chandra Darmawan. 

“Ya dari yang tidak kenal, sepanjang permainan bertemu kami mulai 

mengenal akhirnya kenal semua dan sudah seperti keluarga. 

Sepertinya setelah ini kami akan bentuk reuni kelompok mbak. 

Hahahaha. “ 
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Begitu juga dengan hasil wawancara kepada fasilitator bernama 

Manikmaya tentang interaksi peserta selama pembelajaran. 

“Interaksi antar peserta dilaksanakan secara bebas namun 

terkondisikan oleh fasilitator. Peserta tadi terlihat kompak, senang 

dan tidak ada canggung meskipun banyak yang belum kenal.” 

 

Dari data hasil wawancara dan observasi di atas dapat disimpulkan 

bahwa proses pelaksanaan pembelajaran outbound management training mampu 

membangun interaksi yang baik pada setiap peserta. Berbagai simulasi permainan 

tidak hanya ditargetkan untuk menyelesaikan suatu tantangan, tapi peserta dapat 

memahami proses dan situasi yang disediakan. Hal ini juga memperlihatkan 

keberhasilan fasilitator dalam melaksanakan tugas. 

 

4.2.3 Evaluasi Pembelajaran Training pada Lembaga AT West Outbound 

Training Semarang. 

Evaluasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk 

mengetahui efisiensi kegaiatan belajar dan efektivitas dari pencapaian tujuan 

instruksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi yang 

dilakukan, sistem evaluasi kegiatan belajar dalam outbound management training 

lembaga AT West kepada peserta karyawan PLN  dilaksanakan dalam dua 

lingkup, yakni lingkup kecil dan lingkup besar. Lingkup kecil yakni setelah satu 

sesi pembelajaran game berbentuk diskusi antara fasilitator dengan peserta per 

tim. Diskusi berisi tentang pendapat peserta mengenai pemahaman terhadap setiap 

kegiatan belajar berbentuk simulasi game. Sementara lingkup besar atau 

keseluruhan dilakukan pada sesi akhir pada penutup rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang disebut dengan reflection training. Bentuk evaluasi kegiatan 
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belajar pada sesi reflection training yang dilakukan hampir sama dengan bentuk 

evaluasi pada sesi lingkup kecil yakni dengan cara berdiskusi, tetapi dalam jumlah 

besar yakni seluruh peserta. Dalam evaluasi lingkup besar pula fasilitator yang 

bertugas disebut trainer. Evaluasi lingkup besar bersifat mendalam karena 

memakan waktu yang cukup panjang yakni pada Minggu, 29 Desember 2013 dari 

pukul 13.00 sampai dengan 16.00 WIB. Waktu yang cukup panjang tersebut juga 

didukung dengan persiapan yang cukup matang yakni dengan didahului dengan 

adanya assessment hasil belajar.  

Asesment hasil belajar outbound management training dilakukan secara 

informal yakni dengan melakukan observasi pada seluruh aspek penilaian karakter 

peserta oleh fasilitator yang bertugas sebagai observer. Observer adalah fasilitator 

dengan latar belakang pendidikan psikologi sehingga mampu menganalisis segala 

tindakan peserta selama menerima pembelajaran. Terdapat 12 observer yang 

bertugas menganalisa dan mengobservasi aspek perkembangan peserta. Aspek 

tersebut meliputi aspek percaya diri, tanggung jawab, daya tahan, komunikasi, 

pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kesatuan tujuan, menghargai 

perbedaan, disiplin, komitmen, saling menolong, saling percaya, dan bekerja 

secara tim. Seperti penuturan Muridi berikut 

“Pastinya seluruh pemahaman peserta, mereka memahami 

permaianan yang kami berikan atau tidak. Apakah ini hanya 

dianggap sebagai hiburan semata atau mereka memahami maksudnya 

apa sih untuk kehidupan. Kalau untuk aspeknya ya ada tanggung 

jawab, daya tahan,  komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan 

masalah, percaya diri, saling percaya, disiplin, komitmen disiplin dan 

lain-lainnya.” 
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Senada dengan yang dituturkan oleh Muridi tersebut di atas, Manikmaya 

Waskitojati pun mengungkapkan hal yang tidak jauh berbeda. 

“Semua mbak, karena ini pelatihan untuk sudah ditargetkan sesuai 

permintaan perusahaan ya kami mengevaluasi sesuai dengan aspek-

aspeknya seperti komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan 

masalah, kesatuan tujuan, menghargai perbedaan, disiplin, komitmen, 

saling menolong, saling percaya, dan tentunya ada bekerja secara 

tim.” 

 

Tujuan evaluasi dalam pembelajaran ourbound management training 

yang diberikan pada karyawan PDKB PLN tidak hanya mengacu pada hasil, 

melainkan juga pada prosesnya. Assesmen evaluasi yang digunakan berupa 

asessmen informal yang mengacu pada observasi selama pembelajaran 

berlangsung. Sehingga seluruh gerakan, ekspresi dan ucapan menjadi acuan 

penilaian. Hasil kemengan tim untuk menyelesaikan pembelajaran pada setiap sesi 

permainan hanya menjadi sedikit acuan untuk merumuskan produk hasil evaluasi. 

Berdasarkan hasil observasi, fasilitator yang bertugas sebagai observer 

pembelajaran menilai peserta per individu kedalam lembar penilaian individu 

yang berisi nama dan kolom angka untuk menilai 13 aspek. Dengan demikian 

pembelajaran outbound management training untuk karyawan PLN PDKB tidak 

menilai hasil kemenangan. Hal ini senada dengan penuturan Muridi berikut ini. 

“Evaluasi itu sebenarnya ga ada ya mbak, ya adanya sesi refleksi 

atau reflection training. Semua untuk mengetahui perkembangan 

peserta. Karakter mereka. Keberhasilan bukan berarti kemenangan 

tim. Jadi jangan diibaratkan kalau juara dalam kompetisi permainan 

maka peserta tersebut akan mendapat gaji yang tinggi di perusahaan. 

Ini bukan soal menang atau kalah, tapi pemahaman individu pada 

setiap pembelajaran simulasi. Semua untuk kepentingan peningkatan 

kinerja.” 
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Tidak jauh berbeda dengan penuturan Aji Rahmat berikut ini 

“Evaluasi dilaksanakan untuk mengambil makna dari apa yang telah 

dilaksanakan peserta. Untuk mengetahui juga kira-kira karakteristik 

peserta ini perlu apa untuk menjadi karyawan PDKB dan bisa jadi 

sebagai salah satu acuan kenaikan pangkat. Jadi ini bukan untuk 

menunjukan kekuatan antar tim atau siapa pemenangnya. Kalaupun 

kemenangan itu akan dijelaskan bahwa tim sudah mampu bekerja 

sama, saling menghargai dan bekerja keras misalnya.” 

 

Pada hari Minggu hari ke 2 pembeajaran tanggal 29 Desember 2013 

dilakukan reflection training yang dipimpin satu fasilitator trainer bernama Reza. 

Trainer menjadi pemimpin  jalannya kegiatan berdiri di depan mengkondisikan 

peserta. Prinsip pelaksanaa reflection training  lembaga AT West selalu 

menggunakan pendekatan tahap evaluasi belajar yakni knowledge, 

comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation. Pada level 

knowledge peserta mengingat dan menceritakan peristiwa yang terjadi sebagai 

fakta. Selanjutnya pada tahap comprehension peserta melakukan olah pikir untuk 

memaknai permainan yang dilakukan. Pada tahap application peserta diminta 

berpikir kreatif untuk melihat manfaat permainan pembelajaran yang dialami 

terhadap kehidupan sehari-hari. Barulah pada tahap analysis peserta diminta untuk 

menggabungkan seluruh keterkaitan sesi pembelajaran permainan yang 

dipecahkan melalui tahap sythesis. Tahap tertinggi berupa evaluation sebagai 

puncak tahap evaluasi maka peserta diminta mampu mengevaluasi manfaat 

sebuah gagasan, solusi masalah, dan peristiwa-peristiwa dalam pembelajaran yang 

dialami. 

Berdasarkan hasil observasi di lapangan, selama 3 jam dilakanakan 

seluruh tahap evaluasi belajar tersebut dengan didahului sesi pemusatan 
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konsentrasi peserta. Pemusatan konsentrasi seperti kegiatan ice breakibg pada 

pelaksanaan outbound management training, yakni trainer melakukan sejenis 

permainan angkat tangan namun menggunakan klu tertentu. Kita semua peserta 

telah siap menerima kegiatan maka kegiatan inti dimulai. Trainer mulai 

mengeluarkan pertanyaan dan beberapa peserta menjawab sesuai dengan apa yang 

dia pahami dan rasakan. Seperti hasil observasi yang didapatkan, trainer 

mengeluarkan beberapa pertanyaan berikut ini. 

“Apa yang anda rasakan dari sesi 1 permainan pingpong chaser?“ 

(tingkat knowledge) 

 

Seorang peserta menjawab tentang perasaannya untuk bisa berkomitmen 

melakukan tugas dari permainan tersebut. Dia sangat berhati-hati memegang pipa 

agar air bisa mengalir dan memenuhi ember di ujung finish. 

Pertanyaan-pertanyaan selanjutnya pada tingkat comprehension trainer 

memberikan pertanyaan pancingan berikut ini. 

“Perilaku apa yang muncul yang membuat anda sukses atau gagal 

dalam melaksanakan permainan waterfall?” 

 

Dua orang peserta berdiri, pertama menjawab kekompakan, konsentrasi, 

dan saling percaya dan seorang lagi menjawab konsentrasi, hati-hati dan bekerja 

sama. Trainer tidak mengeluarkan pernyataan benar atau salah. Namun, 

menjelaskan semua makna dari permainan waterfall adalah untuk berpartisipasi 

dalam tim, berinisiatif menjadi bagian dalam tim, saling percaya dan mendukung 

segala keputusan dalam tim. Denga demikian fasilitator tidak melakukan penilaian 

terhadap jawaban peserta karena proses belajar diyakini harus datang dari 

pemahaman peserta terhadap kegiatan pembelajaran.  
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Pada pertanyaan selanjutnya yakni pada tahap pengujian konsep 

evaluation dengan pertanyaan berikut ini. 

“Apakah pernyataan saudara Joko jika perilaku bertindak, berfikir 

inovatif dan kreatif  pada permaianan throw and over bila diterapkan 

di tempat kerja anda akan membuat pekerjaan anda sukses, apakah 

anda setuju?” 

 

Beberapa peserta menjawab setuju dengan serentak dan sebagian sangat 

setuju.  Trainer tidak memberikan petunjuk apapunn selama pelatihan dan tidak 

menggunakan kalimat-kalimat “seharusnya anda” maupun “sebaiknya anda”  

sehingga akan benar-benar muncul perilaku dan pemahaman terhadap seluruh 

peristiwa belajar yang dialami. Hasil observasi ini senada dengan jawaban 

wawancara dari salan seorang peserta bernama Novan Nur Hidayah tentang teknik 

evaluasi yang digunakan. 

“Ya pertanyaan-pertanyaan itu “apa yang anda rasakan?” jadi 

seperti mereview kembali kejadian-kejadian pada kegiatan 

permainan. Sambil menghubungkan semua dengan pribadi saya 

ketika bekerja. Saya tadi juga sempet mikir-mikir..wah ternyata kalau 

saya bekerja seperti itu ya.” 

 

Tidak jauh berbeda dengan penuturan Aji Rahmat. 

“Evaluasi dilakukan dengan cara me-review bentuk permainan atau 

aktivitas yang telah dilaksanakan, kemudian memberikan tujuan dari 

permainan atau aktivitas tersebut sambil menyebutkan contoh dari 

bentuk tindakan yang telah dilakukan oleh peserta.” 

 

Indikator keberhasilan peserta terhadap pencapaian hasil belajar adalah 

ketercapaian pemahaman tiap-tiap aspek yang ingin ditanamkan dalam diri peserta 

dalam rangka meningkatkan kinerja di perusahaan. Sehingga untuk membuktikan 

apakah pelatihan outbound ini berhasil atau tidak adalah saat mereka kembali ke 

lingkungan kerja. Seperti penuturan Muridi berikut ini. 
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“Sebenarnya outbound bukan masalah berhasil atau tidak ya mbak, 

bukan pendidikan formal yang dinilai dalam secarik kertas. Tapi ini 

proses, jadi berhasil tidaknya kan muncul selama mereka berkerja, 

kinerja mereka, kerjasama dan semua kepercayaan diri yang semakin 

bangkit setelah mereka mengikuti outbound.” 

 

Hasil dari pembelajaran memang belum bisa dinilai secara langsung. 

Namun, bukan berarti kegiatan outbound management training tidak bisa 

dinyatakan berhasil dalam waktu dua yang sangat singkat. Ketercapaian perasaan 

senang, kenangan kegiatan dan pemahaman terhadap aspek-aspek percaya diri, 

tanggung jawab, daya tahan, komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan 

masalah, kesatuan tujuan, menghargai perbedaan, disiplin, komitmen, saling 

menolong, saling percaya, dan bekerja secara tim adalah lebih utama. Berikut 

pernyataan Faddyansyah Iqbal. 

“Menjadi lebih percaya diri, menghargai dan semangat kerja. Akan 

selalu terkenang kegiatan ini, wong ga kenal jadi seakrab ini. Semoga 

ya pas saya lagi stres di kerjaan terus ingat-ingat ini jadi semangat 

lagi.” 

 

Hal tersebut senada dengan pernyataan fasilitator bernama Manikmaya 

Waskitojati berikut ini. 

“Satu hal yang pasti mereka bahagia walaupun banyak yang 

mengeluh capek. Mereka banyak cerita kejadian-kejadian lucu saat 

permainan. Ini terbukti bahwa mereka mengenang kegiatan. 

Harapannya mereka juga mengenang pesan-pesan yang ada dalam 

setiap pembelajaran.” 

 

Dari hasil wawancara dan observasi diatas dapat disimpulkan bahwa 

evaluasi kegiatan belajar outbound management training lembaga AT West 

kepada peserta dari karyawan PDKB PLN sangat mengutamakan ketercapaian 

hasil berupa keterangsaan emosi dan kegembiraan pada diri peserta karena  

terlibat langsung secara kognitif (pikiran), afektif  (emosi), dan psikomotorik 
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(gerakan fisik motorik). Fasilitator (trainer) hanya bertugas untuk memancing dan 

tidak menggurui sesuai dengan konsep pembelajaran orang dewasa. 

 

 

4.3 PEMBAHASAN 

4.3.1 Assessment Kebutuhan Pembelajaran Training pada Lembaga AT 

West Outbound Semarang. 

Assessment kebutuhan belajar pada lembaga AT West menitikberatkan 

terhadap keinginan instansi atau perusahaan pada pembentukan atau 

pengembangan kebutuhan sumber daya manusia di dalamnya sebagai peserta 

pembelajaran. 

Pada langkah awal pemahaman latar belakang karyawan identifikasi 

kebutuhan tidak melalui hubungan langsung antara peserta dengan fasilitator. 

Pemahaman latar belakang calon peserta diketahui melalui proses pertemuan 

tertutup antara antara pimpinan lembaga dengan manager personalia PDKB TT 

PLN sebagai pihak paling paham tentang kharakteristik karyawannya. 

Dirumuskan kebutuhan pelatihan sumber daya karyawan dengan 13 aspek 

pengembangan yakni percaya diri, tanggung jawab, daya tahan, komunikasi, 

pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kesatuan tujuan, menghargai 

perbedaan, disiplin, komitmen, saling menolong, saling percaya, dan bekerja 

secara tim.  

Selanjutnya proses persiapan materi dilakukan melalui rapat antar 

fasilitator. Rapat yang biasa disebut oleh pihak fasilitator dengan breafing ini 

berisi penentuan bentuk dan jenis permainan yang bisa dimasukan kedalam 

silabus. Pencarian bentuk dan jenis permainan melalui buku-buku referensi 
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pribadi lembaga AT West. Akhirnya dihasilkan bentuk dan jenis permainan 

(games) berupa radiasi, waterfall, pingpong chaser, save the quin, t & o dan the 

wall yang di masukan kedalam silabus. Semua bentuk dan jenis permainan murni 

menjadi tanggung jawab dan kewenangan dari pihak lembaga AT West outbound 

training 

Penentuan lokasi di Green Valley Resort Bandungan dipilih sesuai fungsi 

pelatihan dan menjadi kewenangan pihak klien atau manager personalia PLN 

PDKB. Sesuai hasil survey oleh salah satu fasilitator didapatkan hasil identifikasi 

lokasi yang cukup representativ untuk mendukung bentuk dan jenis permainan. 

Kebutuhan dan pembagian penginapan peserta telah menjadi tanggung jawab 

pihak panitia pusdiklat PDKB PLN. Untuk lokasi yang sesuai dengan kebutuhan 

bentuk dan jenis permainan fasilitator menentukan lokasi utama kegiatan di luar 

ruangan di sekitar Green Valley resort berupa kebun dan hutan kecil alami serta 

lapangan yang berada di depan aula Tulip. Sementara digunakan pula aula Tulip 

untuk lokasi evaluasi akhir dan sebagai cadangan jika terjadi hujan yang 

menyebabkan tidak bisa berkegiatan di luar ruangan. 

Peralatan untuk jenis dan bentuk permainan yang digunakan pada 

pembelajaran terhadap karyawan PDKB PLN menggunakan sejumlah peralatan 

yang telah ditentukan sesuai kebutuhan bentuk dan jenis permainan dalam buku 

referensi. Peralatan yang telah disesuaikan disesuaikan jumlah individu yang akan 

bermain per pos nya. 

Terakhir untuk persiapan fasilitator didapatkan fasilitator dengan asal 

latar belakang pendidikan yang beragam diantaranya: psikologi, pendidikan 
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akuntansi, pendidikan olahraga, pendidikan teknik elektro, pendidikan luar 

sekolah, seni drama, dan pencinta alam. Hal ini sesuai dengan fungsi atau tugas 

dari masing-masing fasilitator dalam proses pelaksanaan pembelajaran yakni 

sebagai trainer, pemandu game, maintanance (setting alat),  dan observer. 

Perekrutan fasilitator masih bersifat tertutup dan tidak membuka secara umum.  

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa assessment 

kebutuhan belajar pada lembaga AT West melalui seluruh proses assessment 

kebutuhan belajar dengan teknik identifikasi berupa observasi. Hal ini sesuai 

dengan hasil wawancara dengan pimpinan lembaga yaitu Muridi. 

“Untuk tahap awal saat saya melakukan pertemuan dengan panitia 

peserta. Biasanya 2 sampai 3 kali. Saya melakukan wawancara 

mendalam apa yang bisa saya bantu dalam pembelajaran ini. 

Bagaimana karakteristik peserta, meraka minta lokasi dimana dan 

waktu kapan. Semua harus detail mbak. Kemudian untuk dapat melihat 

langsung pesertanya ya saat acara ice breaking. Mereka seperti apa 

dan kami akan breafing singkat harus menjadi seperti apa.” 

 

Proses assessment kebutuhan belajar pada lembaga AT West menjujung 

tinggi prinsip assessment pembelajaran berupa: (1) pemahaman latar belakang 

karyawan perusahaan;(2) persiapan materi;(3) persiapan game-game;(4) persiapan 

lokasi;(5) persiapan alat;(6) persiapan fasilitator dan trainer. Seluruh pemenuhan 

komponen dalam prinsip tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

Suprijanto (2005:56) tentang komponen sistem yang harus ada dalam perencanaan 

pembelajaran yakni 

1. Komponen Raw-Input  

Undang-undang No.20 tahun 2003 menerangkan, bahwa peserta pelatihan 

adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui 
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proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 

tertentu. Sebagai subjek, peserta pelatihan adalah kunci dari semua pelaksanaan 

pendidikan. Kaitannya dengan perencanaan pembelajaran disesuaikan dengan 

karakteristik pribadi peserta pelatihan, seperti: jenis usia, minat, bakat, 

kecerdasan,motivasi belajar, kemampuan berkonsentrasi dalam belajar, kebiasaan 

belajar, dan sikap belajar. 

2. Komponen Instrumental-Input 

Adalah sarana dan prasarana yang terkait dengan proses pembelajaran yang 

terkait dengan proses pembelajaran seperti fasilitator, materi belajar, dan 

metode/strategi belajar. 

a. Fasilitator 

Fasilitator dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional merupakan salah satu kualifikasi tenaga pendidik 

selain guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, 

instruktur dan sebutan pendidik lainnya yang sesuai dengan 

kekhususannya. Istilah fasilitator sebagai pendidik banyak digunakan 

dalam pendidikan non formal terutama pada kegiatan pelatihan baik yang 

diselenggarakan oleh lembaga diklat pemerintah maupun non 

pemerintah. Istilah fasilitator juga dikenal dalam kegiatan pemberdayaan 

masyarakat dengan ruang lingkup tugas yang berbeda dengan istilah 

fasilitator pelatihan yaitu sebagai tenaga pendamping.  

b. Materi belajar 
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Ibrahin (2003:100) mengemukakan bahwa materi pelajaran merupakan 

sesuatu yang disajikan fasilitator untuk diolah dan kemudian dipahami 

oleh peserta pelatihan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan 

instruksional yang telah ditetapkan. 

c. Metode pembelajaran 

Rifa‟i (2003:87) mengemukakan metode pembelajaran adalah teknik 

pembelajaran atau cara yang digunakan untuk mengelola tugas-tugas 

belajar agar memperlancar jalannya suatu aktivitas belajar. 

d. Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik 

yang mengandung materi instruksional di lingkungan siswa yang dapat 

merangsang siswa untuk belajar (Hamdani, 2011:243) 

3. Komponen Enviropmental-Input 

Slameto (2003:60) mengemukakan bahwa lingkungan belajar siswa yang 

berpengaruh terhadap hasil belajar siswa terdiri dari lingkungan keluarga, 

lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Enviropmental-input di sini 

adalah lingkungan sekitar lokasi pembelajaran dilakukan dan lingkungan kerja 

organisasi peserta pelatihan. 

Dengan demikian assessment kegiatan belajar dalam outbound 

management training pada lembaga AT West terhadap karyawan PDKB PLN 

telah memenuhi standart perencanaan suatu program pembelajaran dan 

menghasilkan dasar pelaksanaan yang cukup matang. Sehingga kendala proses 

pelaksanaan dari bentuk dan jenis kegiatan belajar cukup terminimalisir. 
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4.3.2 Pelaksanaan Pembelajaran dari Berbagai Bentuk dan Jenis Training 

pada Lembaga AT West Outbound Training Semarang  

Pelaksanaan dari bentuk dan jenis kegiatan belajar terjadi karena adanya 

interaksi antara berbagai komponen-komponen pengajaran, yaitu: fasilitator, 

materi pelajaran, dan peserta pelatihan yang melibatkan metode, media dan 

lingkungan tempat belajar, sehingga terciptalah situasi belajar mengajar yang 

memungkinkan tercapainya tujuan yang telah direncakan sebelumnya. 

Untuk membuka pelaksananaan bentuk dan jenis kegiatan belajar 

outbound managemant training selalu diadakan sesi pembukaan dengan sapaan 

dan cerita ringan dari pimpinan lembaga dan fasilitator yang bertugas menjadi 

trainer. Dilanjutkan dengan doa kepada Tuhan yang Maha Esa untuk diberi 

keselamatan selama proses pembelajaran. Tahap streaching atau senam 

peregangan badan tidak terlewatkan.  

Bersumber pada hasil dokumentasi kurikulum diklat penunjang outbound 

PDKB terhadap 120 orang peserta, pelaksanaan dari bentuk dan jenis kegiatan 

belajar diorganisasikan kedalam 12 kelompok yang dibagi secara acak tanpa ada 

perecanaan maupun skenario sebelumnya. Pembelajaran dilaksanakan dengan 

kegiatan praktek simulasi permainan kelompok. Terdapat 10 orang dalam tiap tim 

dengan jumlah tim sebanyak 12. Masing-masing tim didampingi oleh satu 

observer sebagai pemantau perkembangan peserta selama melakukan 

pembelajaran. Terdapat 6 permainan pembelajaran pokok yang harus diselesaikan 

oleh seluruh peserta pembelajaran yang telah dibagi kedalam 12 tim. Seluruh 

permainan hanya dapat dilaksanakan secara kelompok atau tim untuk 
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mendapatkan pembelajaran apa yang tersirat di dalamnya. Permainan tersebut 

adalah radiasi, waterfall, pingpong chaser, save the quin, t & o dan the wall. 

Pembelajaran pemula atau permainan pembuka untuk pemecah 

keheningan dan untuk menimbulkan semangat yang biasa disebut dengan ice 

breaking dilaksanakan  satu jam setelah streaching. Peserta diharuskan untuk 

berkosentrasi terhadap arahan fasilitator, untuk mendengar sebuah kisah dan 

setiap fasilitator mengatakan kata babi peserta harus menepuk tangan teman di sisi 

kirinya. Terdapat peserta yang kurang berkonsentrasi sehingga harus menerima 

sanksi dari fasilitator untuk menyanyi di depan. Selanjutnya setelah selesai sesi 

ice breaking dilaksanakan pembagian tim. Selanjutnya pada akhir permainan ke 4 

dilakukan kegiatan debrief , pada sesi ini peserta diberhentikan pada masing-

masing pos yang sedang ditempati untuk menyelesaikan pembelajaran. Pemandu 

game menanyakan peserta tentang apa saja yang telah dilakukan. Sesuai observasi 

yang dilakukan, pemandu game mampu mengendalikan peserta dan 

mempertahankan semangat peserta untuk melanjutkan kegiatan setelah ishoma.  

Terdapat dua sesi pembelajaran yakni pembelajaran tim dan 

pembelajaran individu. Pembelajaran tersebut berupa flying fox dan rope bridge. 

Terdapat satu jalur flying fox dan rope bridge yang digunakan peserta secara 

bergantian. Pembelajaran ini dilaksanakan untuk penanaman rasa berani individu 

juga target pemberian semangat dari tim kepada salah satu anggota tim sebagai 

perwaikilan tim untuk menjadi yang terbaik. Setiap tim diwakili oleh 2 orang 

yang yang dipilih berdasarkan kesepakatan bersama. Dalam proses pemilihan 
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terlihat bagaimana proses pengorganisasian suatu kelompok, siapa yang terlihat 

menonjol untuk ingin menang sendiri, pengalah, cuek atau rela berkorban. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran outbound management training pada lembaga 

AT West dilakukan di luar ruangan dengan praktek simulasi klompok. Hal ini 

sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang peserta bernama Novan Nur 

Hidayah. 

“Kita dibuat per tim mbak. Satu tim saya ada 10 orang. Semua ada 12 

tim saya masuk ke tim 9. Kan dijelaskan ini pelatihan untuk 

kekompakan. Jadi kita harus belajar bekerjasama. Muter-muter pos, 

tetapi ya terkondisikan dan tetap kondusif kok.” 

 

Pelaksanaan bentuk dan jenis kegiatan belajar outbound management 

training pada lembaga AT West tersebut dikemas kedalam bentuk dan jenis 

pembelajaran berupa permainan outbound yang terbagi dalam berbagai metode 

pelatihan yakni: ceramah, tanya-jawab, peragaan, diskusi dan tantangan game.  

Metode pelatihan outbound ini memiliki kedekatan dengan metode-metode yang 

digunakan dalam pelatihan di luar pekerjaan (off the job site). Sesuai dengan 

penjabaran Notoatmodjo (2009:23) mengenai pelatihan di luar tugas (Off The Job 

Training) 

Pelatihan dengan menggunakan metode off the job training ini berarti 

karyawan sebagai peserta pelatihan ke luar sementara dari pekerjaannya. 

Kemudian mengikuti pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya dengan menggunakan teknik-teknik belajar mengajar 

sebagaimana lazimnya. 
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Pada umumnya metode off the job training ini mempunyai dua macam 

teknik, yaitu teknik presentasi informasi dan teknik simulasi.  

Yang termasuk ke dalam teknik ini adalah: 

a)   Ceramah biasa, dimana pengajar (pelatih) bertatap muka langsung dengan 

peserta dan peserta pelatihan pasif mendengarkan 

b)   Teknik diskusi, dimana informasi yang akan disajikan disusun dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan atau tugas-tugas yang harus dibahas dan didiskusikan 

oleh para peserta aktif.  

c)   Teknik permodelan perilaku (behavior modeling), ialah salah satu cara 

mempelajari atau meniru tindakan (perilaku) dengan mengobservasi dan 

meniru model-model. Biasanya model-model perilaku yang harus diobservasi 

dan ditiru diproyeksikan dalam video. 

d)   Teknik magang adalah pengiriman karyawan dari suatu organisasi ke badan-

badan atau organisasi lain yang dianggap lebih maju, baik secara kelompok 

maupun perorangan. 

Sedangkan simulasi adalah suatu peniruan karakteristik atau perilaku 

tertentu dari dunia riil sedemikian rupa, sehingga para peserta pelatihan dapat 

merealisasikan seperti keadaan sebenarnya. Dengan demikian, maka apabila para 

peserta pelatihan kembali ke tempat pekerjaan semula akan mampu melakukan 

pekerjaan yang disimulasikan tersebut. Metode-metode simulasi ini mencakup: 

a)   Studi kasus (case study),  di mana para peserta pelatihan diberikan suatu studi 

kasus, kemudian dipelajari dan didiskusikan antara para peserta pelatihan. 
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Metode ini sangat cocok untuk para peserta manajer dan administrator yang 

akan mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah-masalah. 

b)   Permainan peran (role playing). Dalam cara ini para peserta diminta untuk 

memainkan (berperan), bagian-bagian dari berbagai karakter (watak) dalam 

kasus. Para peserta diminta untuk membayangkan diri sendiri tentang 

tindakan (peranan) tertentu yang diciptakan bagi mereka oleh pelatih. Peserta 

harus mengambil alih peranan dan sikap-sikap dari orang-orang yang 

ditokohkan itu.  

c)   Teknik di dalam keranjang (in basket). Metode ini dilakukan dengan memberi 

bermacam-macam persoalan kepada para peserta pelatihan. Dengan kata lain, 

peserta pelatihan diberi suatu ”Basket” atau keranjang yang penuh dengan 

bermacam-macam persoalan yang harus di atasi. 

Sesuai hasil penelitian dan teori yang ada maka dapat disimpulkan bahwa 

rangkaian pelaksanaan dari bentuk dan jenis kegiatan belajar dalam outbound 

management  training yang dilaksanakan lembaga AT West menunjukan adanya 

pelaksanaan berbagai metode pelatihan off the job training atau pelatihan di luar 

tugas. Dengan kata lain metode outbound management training adalah 

implementasi metode pelatihan off the job training. 

 

4.3.3 Evaluasi Pembelajaran Training pada Lembaga AT West Outbound 

Training Semarang. 

Evaluasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk 

mengetahui efisiensi kegaiatan belajar dan efektivitas dari pencapaian tujuan 

instruksi yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi yang 
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dilakukan, sistem evaluasi kegiatan belajar dalam outbound management training 

lembaga AT West kepada peserta karyawan PLN dilaksanakan dalam dua jenis, 

yakni lingkup kecil dan lingkup besar. Lingkup kecil yakni setelah satu sesi 

pembelajaran game berbentuk diskusi antara fasilitator dengan peserta per tim. 

Diskusi berisi tentang pendapat peserta mengenai pemahaman terhadap setiap 

kegiatan belajar berbentuk simulasi game. Sementara lingkup besar atau 

keseluruhan dilakukan pada sesi akhir pada penutup rangkaian kegiatan 

pembelajaran yang disebut dengan reflection training. Bentuk evaluasi kegiatan 

belajar pada sesi reflection training yang dilakukan hampir sama dengan bentuk 

evaluasi pada sesi lingkup kecil yakni dengan cara berdiskusi, tetapi dalam jumlah 

besar yakni seluruh peserta. Dalam evaluasi lingkup besar pula fasilitator yang 

bertugas disebut trainer.  

Asesment hasil belajar outbound management training dilakukan dengan 

melakukan teknik observasi pada seluruh aspek penilaian karakter peserta oleh 

fasilitator yang bertugas sebagai observer. Observer adalah fasilitator dengan latar 

belakang pendidikan psikologi sehingga mampu menganalisis segala tindakan 

peserta selama menerima pembelajaran. Terdapat 12 observer yang bertugas 

menganalisa dan mengobservasi aspek perkembangan peserta. Aspek tersebut 

meliputi aspek percaya diri, tanggung jawab, daya tahan, komunikasi, 

pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kesatuan tujuan, menghargai 

perbedaan, disiplin, komitmen, saling menolong, saling percaya, dan bekerja 

secara tim.  
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Pelaksanaan Reflection training yang dipimpin satu fasilitator trainer 

bernama Reza. Trainer menjadi pemimpin  jalannya kegiatan berdiri di depan 

mengkondisikan peserta. Prinsip pelaksanaa reflection training  lembaga AT West 

selalu menggunakan pendekatan tahap evaluasi belajar yakni knowledge, 

comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation. Pada level 

knowledge peserta mengingat dan menceritakan peristiwa yang terjadi sebagai 

fakta. Selanjutnya pada tahap comprehension peserta melakukan olah pikir untuk 

memaknai permainan yang dilakukan. Pada tahap application peserta diminta 

berpikir kreatif untuk melihat manfaat permainan pembelajaran yang dialami 

terhadap kehidupan sehari-hari. Barulah pada tahap analysis peserta diminta untuk 

menggabungkan seluruh keterkaitan sesi pembelajaran permainan yang 

dipecahkan melalui tahap sythesis. Tahap tertinggi berupa evaluation sebagai 

puncak tahap evaluasi maka peserta diminta mampu mengevaluasi manfaat 

sebuah gagasan, solusi masalah, dan peristiwa-peristiwa dalam pembelajaran yang 

dialami. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

dalam pembelajaran outbound management training pada lembaga AT West 

dilakukan dengan cara informal yakni observasi yang dilakukan oleh tim 

observer, sehingga tujuan dari evaluasi sendiri bukan untuk menilai hasil dari 

peserta selama pelatihan, melainkan untuk mengukur sejauh mana kompetensi 

peserta beserta kharakteristiknya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan 

fasilitator Aji Rahmat berikut ini 
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“Evaluasi dilaksanakan untuk mengambil makna dari apa yang telah 

dilaksanakan peserta. Untuk mengetahui juga kira-kira karakteristik 

peserta ini perlu apa untuk menjadi karyawan PDKB dan bisa jadi 

sebagai salah satu acuan kenaikan pangkat. Jadi ini bukan untuk 

menunjukan kekuatan antar tim atau siapa pemenangnya. Kalaupun 

kemenangan itu akan dijelaskan bahwa tim sudah mampu bekerja 

sama, saling menghargai dan bekerja keras misalnya.” 

 

Tujuan evaluasi dalam pembelajaran outbound management training 

yang diberikan pada karyawan PDKB PLN tidak hanya mengacu pada hasil, 

melainkan juga pada prosesnya. Proses yang dimaksud adalah keseluruhan aspek 

yang nampak pada diri peserta selama kegiatan pembelajaran dalam data 

observasi tiap observer, diskusi peserta dan fasilitator, serta evaluasi yang terjadi 

untuk diri peserta sendiri ataupun terhadap temannya. Dengan demikian seluruh 

rangkaian yang terjadi selama proses evaluasi dapat disimpulkan bahwa 

assessmen evaluasi yang digunakan menggunakan assessmen informal. Seperti 

dalam penjelasaan Rifa‟i (2007:25) bahwa assessment ini biasanya dilakukan 

dengan cara yang lebih terbuka, seperti kegiatan assessmen yang dilaksanakan 

melalui observasi, inventori, partisipasi, evaluasi diri dan teman sebaya dan 

diskusi. 

Di luar teknik dan jenis evaluasi yang digunakan, pelaksanaan reflection 

training berupa tahapan pertanyaan kepada peserta kegiatan yang terjadi 

dilapangan menujukan data baru. Sesuai dalam penjabaran Ancok (2003:12) 

tentang taxonomy yang diajukan oleh Bloom tentang level belajar yakni 

knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, dan evaluation. 

Dengan demikian Lembaga  AT West outbound management training terbukti 
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sebagai lembaga yang memiliki idealisme prinsip selama pelaksanaan outbound 

management training.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis tahapan 

pembelajaran training pada lembaga AT West outbound training Semarang dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1. Assessment kebutuhan belajar  

Pelaksanaan Assessment kebutuhan belajar oleh lembaga AT West 

dilaksanakan dengan teknik wawancara terhadap key person yakni manager diklat 

PDKB PLN Semarang berupa: (1) pemahaman latar belakang karyawan 

perusahaan;(2) persiapan materi;(3) persiapan game-game;(4) persiapan lokasi;(5) 

persiapan alat;(6) persiapan fasilitator dan trainer. Seluruh komponen sistem 

proses assessment kebutuhan belajar pada lembaga AT West yang telah 

memenuhi komponen perencanaan pembelajaran yakni raw input, instrumental 

input dan enviropmental input. 

Kelebihan lembaga AT West saat kegiatan assessment kebutuhan belajar 

adalah waktu yang digunakan dapat seminimal mungkin dalam menggali 

kharakteristik peserta karena tidak perlu mengumpulkan seluruh karyawan calon 

peserta yang tersebar di berbagai tempat. Namun, disamping kelebihan tersebut 

disimpulkan juga beberapa kekurangan saat assessment yakni terdapat beberapa 

ketidaksesuaian antara informasi key person dengan fakta kharakteristik peserta di 

lapangan. 
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5.1.2. Bentuk dan Jenis Kegiatan Belajar 

Bentuk dan jenis kegiatan belajar training pada lembaga AT West dikemas 

dalam bentuk dan jenis pembelajaran berupa permainan outbound: radiasi, 

waterfall, pingpong chaser, save the quin, throw and over, dan the wall. 

Pelaksanaan bentuk dan jenis kegiatan belajar outbound management training 

pada lembaga AT West adalah implementasi metode dalam pelatihan off the job 

training yakni: ceramah, tanya-jawab, peragaan, diskusi dan tantangan game. 

Selama pelaksanaan, kegiatan pembelajaran off the job training dengan 

outbound management training ditemukan berbagai kelebihan yakni kepraktisan 

training, peserta dapat terlibat belajar secara langsung tanpa terkecuali dan 

terwakilkan, menyegarkan dan peserta terlihat percaya diri dan memiliki kerja 

sama yang baik.  

Namun, terdapat pula keraguan setelah kegiatan pembelajaran pelatihan di 

luar tempat kerja dengan outbound management training selesai. Hal ini 

ditunjukan dengan adanya kesulitan mengukur efektivitas dan ketika kegiatan 

tidak rutin dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu maka peserta akan lupa. 

5.1.3. Evaluasi Kegiatan Belajar 

Dalam proses evaluasi digunakan teknik observasi berbagai aspek 

kepribadian masing-masing individu berupa gerak-gerik dan pembicaraan yang 

terjadi pada diri peserta selama pelatihan. 

Berbagai kekurangan proses evaluasi dengan teknik observasi adalah 

ketika beberapa observer pemula yang belum berpengalaman kurang mampu 

mengobservasi dengan baik apa yang dilihat kedalam lembar observasi. 
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Disimpulkan bahwa evaluasi kegiatan belajar outbound management 

training pada lembaga AT West menggunakan assessmen informal meliputi 

kegiatan observasi dari observer kepada peserta, diskusi peserta dan fasilitator, 

serta evaluasi yang terjadi untuk diri peserta sendiri ataupun terhadap temannya.  

 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang didapatkan, maka 

disampaikan beberapa saran mengenai pembelajaran outbound management 

training pada lembaga AT West outbound training: 

5.2.1. Berdasarkan pengamatan yang terjadi ketika kegiatan assessment 

kebutuhan pembelajaran training yang hanya mengambil data melalui 

wawancara kepada key person. Maka, kepada pihak pimpinan lembaga AT 

West meskipun memiliki prinsip kepuasaan klien adalah segalanya, tetapi 

ada baiknya lembaga tetap memilki data karakteristik peserta pelatihan 

yang didapat secara langsung dengan teknik angket yang diberikan kepada 

seluruh peserta. Sehingga ketika data dari key person atau klien 

disandingkan dengan data langsung dari peserta dan dihasilkan suatu dasar 

pembelajaran yang lebih baik. 

5.2.2. Berdasarkan pengamatan yang terjadi ketika kegiatan penyusunan silabus 

dan materi pembelajaran training yang hanya melibatkan beberapa trainer 

senior. Maka, hendaknya pimpinan lembaga tidak hanya melibatkan 

beberapa fasilitator saja, tetapi seluruh fasilitator. Hal ini karena masing-

masing fasilitator memiliki peran dalam keberhasilan pelaksananaan 
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pembelajaran. Fasilitator dapat dengan detail mengetahui kharakteristik 

peserta maupun pembelajaran yang akan dilakukan. Dengan demikian 

proses belajar antara fasilitator junior dengan fasilitator senior dapat 

berlangsung dengan baik dan regenerasi dapat berjalan. 

5.2.3. Berdasarkan pengamatan yang terjadi pada kegiatan pemenuhan 

kebutuhan fasilitator untuk pembelajaran training yang hanya dlakukan 

secara tertutup dan pribadi. Maka, kepada pihak Lembaga AT West 

outbound training dalam proses perekrutan fasilitator hendaknya lebih 

terbuka, sehingga kualifikasi fasilitator tidak bersifat subyektif melalui 

rekomendasi relasi pimpinan lembaga.  Perekrutan yang bersifat terbuka 

akan lebih mendukung proses pembelajaran, karena fasilitator benar-benar 

memiliki kualifikasi yang dinilai dengan lebih obyektif. Sehingga berbagai 

kesalahan proses pembelajaran seperti observer pemula yang ternyata 

kurang mampu mengobservasi selama proses pembelajaran dapat 

diminimalisir. 

5.2.4. Berdasarkan pengamatan terhadap keseluruhan kegiatan pemenuhan 

kebutuhan hingga evaluasi. Maka, kepada pihak pimpinan lembaga AT 

West hendaknya melakukan proses evaluasi dan refresh lembaga beberapa 

kali dalam satu tahun agar pelatihan yang diberikan dapat diketahui mana 

yang harus ditingkatkan dan mana yang tidak lagi dipakai. 
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PT PLN (Persero)  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

 

Daftar Peserta Outbound Management Training PDKB –PLN 

Lembaga AT West  

 

NO UNIT ASAL JABATAN NAMA USIA 

1 

 KALIMANTAN  

Asisten Manajer PDKB Joko Pitoyo 40 

2 Supervisor PDKB Gatot Indro Wardoyo 35 

3 Junior Engineer   Muhammad Ridhoni  21 

4 Junior Engineer   Agus Salim  21 

5 Junior Engineer   Ahmad Ramadhani  21 

6 Junior Engineer   Muhammad Ridhoni  21 

7 Junior Engineer   Engki Fernando  22 

8 Junior Engineer  Helmi Rayan 21 

9 

SULAWESI 

Asisten Manajer PDKB Husain MB 45 

10 Supervisor PDKB Achmadi M 32 

11 Junior Engineer  Andi Ratna Mutia Dewi 22 

12 Junior Engineer  Muh. Ridwan Patta Gajang 22 

13 Junior Engineer  Sandy Seply Kuron 22 

14 Junior Engineer  Muhammad Junaidi M 23 

15 Junior Engineer  Rizki Haryadi Pratama 22 

16 Junior Engineer  I Wayan Agus Widyana 21 
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17 Junior Engineer  Deni Astama Agus P 21 

18 SUMATERA Asisten Manajer PDKB Kristianto 37 

19 Supervisor PDKB Praman 40 

20 

UPT MEDAN 

Junior Engineer  Eko Susanto 24 

21 Junior Engineer  Frans Edi Munthe 24 

22 Junior Engineer  Ibrahim Ebenzer 24 

23 Junior Engineer  Ady Wahyudi 24 

24 Junior Engineer  Ady Syah Putra 25 

25 Junior Engineer  Iwan Safarudin 21 

26 Junior Engineer  Muhammad Ikhsan Kurnia 23 

27 Junior Engineer  Hadi Prayitno 22 

28 Junior Engineer  Agung Budi Cahyono 25 

29 Junior Engineer  Dhani Junior Tampubolon 21 

30 

UPT PEMATANG SIANTAR 

Junior Engineer  Muhammad Arif 21 

31 Junior Engineer  Andi Irawan 21 

32 Junior Engineer  Haris Supriadi 21 

33 Junior Engineer  Andrian Syahputra 21 

34 Junior Engineer  Immanuel Sembiring 22 

35 Junior Engineer  Kurniawan Danu Diharja 22 

36 Junior Engineer  Dedi Fermadi 21 

37 

UPT PADANG 

Junior Engineer  Ulil Amri 23 

38 Junior Engineer  Raymond Ranthe 22 

39 Junior Engineer  Muhammad Adhitama 21 

40 Junior Engineer  Ainul Ikhsan 21 
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41 Junior Engineer  Rohim Amanto 21 

42 Junior Engineer  Boni Fitrah Yursefdi 21 

43 Junior Engineer  Taufiq Hidayattullah 24 

44 

UPT PALEMBANG 

Junior Engineer  Noprian Ardi Pranata 25 

45 Junior Engineer  Rachmad Fajar 23 

46 Junior Engineer  Mareando Siahaan 21 

47 Junior Engineer  Ardiles 22 

48 Junior Engineer  Dwi Setia Adiansyah 21 

49 Junior Engineer  Meiriza Kurniawan 22 

50 Junior Engineer  Gatot Prasetyo Nugroho 23 

51 Junior Engineer  Marwos Turangga 23 

52 Junior Engineer  Joko Triyadi 24 

53 Junior Engineer  Aryo Tiger Wibowo 23 

54 Junior Engineer  Ferri Padli 21 

55 

UPT TANJUNG KARANG 

Junior Engineer  Zulfadhli 21 

56 Junior Engineer  Fredy Indra Kumala 21 

57 Junior Engineer  Irwansyah Sitompul 21 

58 Junior Engineer  Puguh Tantowi 22 

59 Junior Engineer  Aditya Siswandi 22 

60 Junior Engineer  Yuda Pratama 22 

61 Junior Engineer  Muhammad Baasit Kariim 22 

62 

P3B JAWA BALI 

Asisten Manajer PDKB Subronto 39 

63 Supervisor PDKB Bagus Setyawan 37 

64 Supervisor PDKB Mery Andrianto 36 
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65 Pelaksana PDKB Adi Laksono 32 

66 Pelaksana PDKB Andri Dwi A 34 

67 Pelaksana PDKB Akhmad Junaidi 35 

68 Pelaksana PDKB Ferliantoni 32 

69 Pelaksana PDKB Sopyan Dwi S 35 

70 Pelaksana PDKB Wahyono 31 

71 Pelaksana PDKB Rukiman 31 

72 Pelaksana PDKB Galih Suryo 29 

73 

APP SEMARANG 

Asisten Manajer PDKB Andri Yunianto 51 

74 Supervisor PDKB Muhamad Mawahid Efendi 40 

75 Pelaksana PDKB Wahyu Eko Ariawan 35 

76 Pelaksana PDKB Faddyansyah Iqbal 29 

77 Pelaksana PDKB Wanto 35 

78 Pelaksana PDKB Mansyur Afif 35 

79 Pelaksana PDKB Kukuh Budiarto 32 

80 Pelaksana PDKB Novan Nur Hidayah 29 

81 Pelaksana PDKB Eri Yawantoro 35 

82 Pelaksana PDKB Muhammad Iqbal Kharisma 37 

83 Pelaksana PDKB Ngusman Nurdiyanto 33 

84 Pelaksana PDKB Bogi Winuarso 29 

85 Pelaksana PDKB Adi Purnomo 30 

86 Pelaksana PDKB Rizky Hudaya 35 

87 Pelaksana PDKB Aditya Candra Darmawan 28 

88 Pelaksana PDKB Ahmad Nizar Safikri 33 
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89 Pelaksana PDKB Imam Syafi'i Hidayat 32 

90 Pelaksana PDKB Muhamad Mukhlas Anshori 32 

91 Pelaksana PDKB Oktavian Pratama Wibowo 32 

92 

APP BANDUNG 

Asisten Manajer PDKB  Rachmat Kurniawan  55 

93 Supervisor PDKB  Heri Yulianto  45 

94  Junior Engineer    Dendy Dwi Wardana  21 

95 Junior Engineer   Aurizan Sahril Shodiq  25 

96 Junior Engineer   Nasiruddin Ubaidillah  23 

97 Junior Engineer   Fani Supriyanto  21 

98 Junior Engineer   Dendy Hizriyanto  22 

99 Junior Engineer   Faris 21 

100 Junior Engineer   Arip Priyanto 21 

101 Junior Engineer   Windu Adi Prasetya 21 

102 Junior Engineer   Puput Budifredyka 21 

103 

APP CAWANG 

Asisten Manajer PDKB R. Saur Sibuea 47 

104 Supervisor PDKB Nopi Riansyah 42 

105 Junior Engineer  Fahrur Rizal 37 

106 Junior Engineer  Aditya Saputra 25 

107 Junior Engineer  Wardha Jaelani OP. 25 

108 Junior Engineer  Pradhitya Wastu N. 22 

109 Junior Teknis M. Abu Rizal 25 

110 Junior Teknis Zulfikar Hidayat 24 

111 Junior Teknis Febyan Darma C 26 

112 Junior Teknis Soni Sofyan 26 
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113 

APP BALI 

Asisten Manajer PDKB I Made Sujaya 47 

114 Supervisor PDKB Putut Tri Agustianto 41 

115 Junior Engineer  Teguh Wahyudi 21 

116 Junior Engineer  Prima Rangga Pratama 23 

117 Junior Engineer  I Gde Nyoman Jaya Adnyana 23 

118 Junior Engineer  I Wayan Teguh Wirapratama 23 

119 Junior Engineer  I Gede Widnyana 23 

120 Junior Engineer  Bayu Eka Parikesit 23 
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PT PLN (Persero)  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

 

KURIKULUM DAN SILABUS DIKLAT PENUNJANG OUTBOUND PDKB TT 

CHARACTER BUILDING TO THE WINNING TEAM 

 

 

Kode Diklat  :      
 

Diskripsi  :   Pelatihan ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan tim PDKB TT dalam melaksanakan pekerjaan, 

pengelolaan sumber daya yang ada, membangun team work yang solid, beradaptasi dengan setiap 

perubahan, dan mampu membangun komunikasi dengan pihak-pihak terkait serta menciptakan iklim 

kerja yang kondusif 

 

Waktu  :    24 Jam Pelajaran (2 hari kerja)     

  

 

  I.      Tujuan       :  Setelah mengikuti pelatihan ini peserta dapat lebih memahami peran strategis PDKB TT dan mampu 

menerapkan sikap perilaku personil yang taat terhadap aturan, serta memiliki motivasi berprestasi untuk 

menjadi Tim PDKB TT yang solid dan unggul dalam mendukung kinerja korporat.  

    

II. Persyaratan Peserta   :    

- Anggota Tim PDKB TT ( Pelaksana / teknisi, Kepala regu, supervisor PDKB TT ) 

- Pegawai yang akan diproyeksikan menjadi Tim PDKB TT  

                                   

III. Hubungan dengan Standar Kompetensi perusahaan : 

Pelatihan ini disusun berdasarkan kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang mendukung Soft Kompetensi PT PLN (Persero), 

yaitu TEAM WORK / TWK(1), ANALYTICAL THINKING / ANT(1), CONCERN FOR ORDER / CFO(2), CUSTOMER SERVICE 

ORIENTATION / CSO(2), ACHIEVEMENT ORIENTATION / ACH(1) dan CONTINUOUS LEARNING / CLE(1) 
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IV. Metode Pembelajaran  :  Ceramah, diskusi, praktek, simulasi, belajar dari pengalaman dan tanya jawab.  

 

V. Lingkup bahasan yang diajarkan  untuk Out Bound 

1. Basic Achievement Motivation / Membangun motivasi berprestasi      

2. Awareness on Working PDKB TT Team / membangun ketaatan aturan  TIM PDKB TT   

3. Building The Winning PDKB TT Team  / membangun team  yang unggul                                                                 

4. The Soul of  The Best Team  / membangun semangat team terbaik               

5. Bedah Jiwa  / Refleksi diri                                                                                       

        

Jumlah       :    24 JP ( 2 hari kerja ) 

 

VI.      Strategi Pelatihan  

 Materi pelatihan diberikan secara indoor dan outdoor ( outbound ). 

 

VII. Sertifikat Pelatihan : 

Sertifikat pelatihan diberikan kepada peserta yang telah mengikuti seluruh kegiatan baik outdoor maupun indoor dan kehadiran penuh. 

 

VIII. Referensi :  

1. Direktori Kompetensi PT. PLN (Persero) edisi ke 5 tahun 2011 (soft competency) 

2. Code Of Conduct ( COC ) PT PLN (Persero) 

3. Literatur lain yang relevan 
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SILABUS DIKLAT PENUNJANG/TEAM WORK MANAJEMEN TRAINING/OUTBOUND PDKB TT 

CHARACTER BUILDING FOR THE WINNING TEAM 
 

MATA PELAJARAN :   1.  Basic Achievement Motivation  

 

HASIL BELAJAR          :  Setelah menerima materi ini diharapkam peserta dapat meningkatkan motivasinya untuk terus berprestasi dalam  

pekerjaannya di PDKB TT. 

 

 

No 
Pokok Bahasan/ Sub Pokok 

Bahasan 

 

Hasil Belajar 

 

Kriteria Penilaian 
Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

(Menit) 

 

Referensi 

 

 

 

1.1 

 

 

 

1.2 

 

 

 

Circle of Character 

 

 

 

3 kelompok dasar  manusia 

dalam menggunakan IQ, EQ 

dan ESQ. 

Setelah menyelesaikan 

pelatihan, peserta mampu 

: 

 

 Memahami dasar dasar 

character dan 

mengembangkannya 

sebagai dasar dalam 

bekerja. 

 

 

 Menerapkan / 

menggunakan IQ, EQ dan 

ESQ untuk menunjang 

kinerja  

 

 

 

 Menjelaskan  bahwa 

Caracter bisa 

menunjang hasil dalam 

pekerjaan. 

 

 

 Menerapkan Sifat dasar 

manusia dalam 

menggunakan IQ, EQ 

dan ESQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

Tanya-Jawab 

Peragaan 

Diskusi 

Praktek 

tantangan game 

 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

Success trouch 

Character 
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SILABUS DIKLAT PENUNJANG/TEAM WORK MANAJEMEN TRAINING/OUTBOUND PDKB TT 

CHARACTER BUILDING FOR THE WINNING TEAM 

 
MATA PELAJARAN  :   2.  Awareness on Working PDKB Team  

 

HASIL BELAJAR          :  Setelah menerima materi ini diharapkan peserta dapat lebih mentaati aturan dan ketentuan dalam   pekerjaan di 

PDKB TT. 

 

 

No 
Pokok Bahasan/ Sub Pokok 

Bahasan 

 

Hasil Belajar 

 

Kriteria Penilaian 
Metode 

Pembelajaran 

Waktu 

(Menit) 
Referensi 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

 

2.3 

Pentingnya Keamanan dan 

keselamatan kerja 

Aturan dan ketentuan, 

keamanan dan keselamatan 

kerja 

 

Kedisiplinan dalam 

manajemen waktu dan standar 

operasional  

 

Menetapkan sasaran untuk diri 

sendiri dan unit kerja melebihi 

target yang sudah ditetapkan 

Setelah menyelesaikan 

pelatihan, peserta mampu 

: 

 Memahami dan 

menerapkan Aturan dan 

ketentuan, keamanan dan 

keselamatan kerja 

 

 Menerapkan disiplin dan 

menghargai waktu 

 

 

 Menerapkan proses 

berpikir dan bertindak 

lebih dari kebiasaan 

rutinitas yang dilakukan  

 

 

 Menjelaskan dan 

menerapkan Aturan 

dan ketentuan, 

keamanan dan 

keselamatan kerja 

 

 Menerapkan disiplin 

dan menghargai waktu 

 

 

 Mempraktekkan 

bagaimana bisa berpikir 

dan bertindak lebih dari 

kebiasaan rutinitas yang 

dilakukan 

 

 

 

 

 

 

Ceramah 

Tanya-Jawab 

Peragaan 

Diskusi 

Praktek 

tantangan game 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

120 

 

 

 

120 

 

 

 

Success trouch 

Character 

 

 

 

Direktori 

kompetensi PLN 

2011 
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SILABUS DIKLAT PENUNJANG/TEAM WORK MANAJEMEN TRAINING/OUTBOUND PDKB TT 
CHARACTER BUILDING FOR THE WINNING TEAM 

 
MATA PELAJARAN :   3.  Building The Winning PDKB TT Team   

 
HASIL BELAJAR          :  Setelah menerima materi ini diharapkam peserta dapat menjadi team yang tangguh dalam   pekerjaan di PDKB 

TT. 

 
 

No 
Pokok Bahasan/ Sub Pokok 

Bahasan 

 
Hasil Belajar 

 
Kriteria Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(Menit) 

Referensi 

 

 

3.1 

 

 

3.2 

 

 

3.3 

Membangun team yang 

tangguh 

 

3 Sifat dasar manusia 

Pasif, Asertif dan Agresif 

 

Rasa Empati dan saling 

mendukung 

 

Peranan individu dalam kerja 

team 

 

Setelah menyelesaikan 

pelatihan, peserta 

mampu : 

 Memahami potensi diri 
untuk bisa menyesuaikan 
dalam pekerjaan tim 
 

 

 Memiliki dan menerapkan 
rasa empati dan saling 
mendukung 

 

 

 Berpartisipasi dalam tim, 
berinisiatif menjadi 
bagian dalam tim dan 
mendukung segala 
keputusan dalam tim. 
 

 

 

 Menjelaskan  dan 
mempraktekkan 
bagaimana bisa 
memahami potensi diri 
untuk bisa 
menyesuaikan dalam 
pekerjaan tim 

 

 Menjelaskan  dan 
mempraktekkan 
pentingnya rasa empati 
dan saling mendukung  

 
 Menjelaskan , 

mempraktekkan dan 
mengevaluasi hasil 
kerja. 

 
 
 
 
Ceramah 
Tanya-Jawab 
Peragaan 
Diskusi 
Praktek 
tantangan game 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

120 

 

 

90 

 

 

90 

 

 

 

 

 

Success trouch 

Character 

 

 

 

Direktori 

kompetensi PLN 

2011 
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SILABUS DIKLAT PENUNJANG/TEAM WORK MANAJEMEN TRAINING/OUTBOUND PDKB TT 

CHARACTER BUILDING FOR THE WINNING TEAM 
 

MATA PELAJARAN :   4.  The Soul of  The Best Team  ( Flying Fox , Tzunsu War ) 
 

HASIL BELAJAR          :  Setelah menerima materi ini diharapkam peserta dapat membangun dan  memberi semangat  untuk menjadi 
team terbaik di PDKB. 

 
 

No 
Pokok Bahasan/ Sub Pokok 

Bahasan 

 
Hasil Belajar 

 
Kriteria Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(Menit) 

Referensi 

 

4.1 

 

 

4.2 

 

 

 

 

 

Membangun semangat tim 

terbaik 

 

Membangun semangat dalam 

unit kerja 

 

 

Berfikir,  bertindak Inovativ 

dan kreatif 

 

Setelah menyelesaikan 

pelatihan, peserta mampu : 

 

 Selalu memberikan 
semangat  kepada 
anggota tim untuk 
menjadi tim terbaik 

 

 Selalu bertindak, berfikir 
inovativ dan kreatif dalam 
setiap pekerjaan. 

 

 Mempraktekkan 
bagaimana bisa 
mendukung dan 
menyemangati anggota 
tim. 

 

 

 Selalu mnunjukkan dan 
mempraktekkan 
bagaimana bertindak, 
berfikir inovativ dan 
kreatif dalam setiap 
pekerjaan. 

 
 
 
 
Ceramah 
Tanya-Jawab 
Peragaan 
Diskusi 
Praktek 
tantangan game 
 

 

 

120 

 

 

 

 

 

 

120 

 

Success trouch 

Character 

 

 

 

Direktori 

kompetensi PLN 

2011 
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SILABUS DIKLAT PENUNJANG/TEAM WORK MANAJEMEN TRAINING/OUTBOUND PDKB TT 
CHARACTER BUILDING FOR THE WINNING TEAM 

 
MATA PELAJARAN   :   5. BEDAH JIWA ( Terapi Gerak ) 
 
HASIL BELAJAR              :   Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu memahami dan menyadari peranan dan fungsinya 

dalam pekerjaan, keluarga, lingkungan dimanapun dan kapanpun berada. 

 
 

No 
Pokok Bahasan/ Sub 

Pokok Bahasan 

 
Hasil Belajar 

 
Kriteria Penilaian 

Metode 
Pembelajaran 

Waktu 
(Menit) 

Referensi 

 

5 

 

5.1 

 

5.2 

 

 

5.3 

 

 

 

 

Refleksi diri 

 

Lima Dimensi Kehidupan 

 

Menanggapi dan ber reaksi 

  

 

Spiritual moment 

 

 

Mampu menjelaskan dan 

memahami : 

 Merencanakan 
perbaikan dalam 
tindakan keseharian 

 

 Sikap dan perilaku 
menghadapi 
permasalahan 
 

 Kembali menjadi 
manusia unggul sesuai 
dengan harapan dan 
keinginan ( VISI Dan 
MISI ) 

  

 

 

 

 

 Membuat skala prioritas 
tindakan   

 

 Kata-kata, tindakan, dan 
perilaku dalam pekerjaan 
 

 

 Mampu menyadari akan 
kemampuan diri untuk 
menjadi yang terbaik 

 

 

 
 
 
 
 
Ceramah 
Tanya Jawab  
Peragaan 
Diskusi 

 
 
 

 

 

 

120’ 

 

90 

 

 

120 

 

 

 
 
 
 
 
ESQ, Ari Ginanjar  
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PT PLN (Persero)  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

 

MATERI DIKLAT PENUNJANG/TEAM WORK MANAJEMEN TRAINING/OUTBOUND PDKB 

CHARACTER BUILDING TO THE WINNING TEAM 
 

MATA PELAJARAN :   1.  Basic Achievement Motivation  
 

HASIL BELAJAR          :  Setelah menerima materi ini diharapkam peserta dapat meningkatkan motivasinya untuk terus berprestasi dalam  
pekerjaannya di PDKB. 

 

Materi Pelajaran. 

1.1. Circle of Charakter. 
 

Tidak semua orang suka dengan karakter, sehingga berabad-abad jarang sekali membicarakan karakter. Beranikan diri 

anda mengambil “Positioning”  mensosialisasikan “ Culture” untuk sebuah sukses yang langgeng. 

- Karakter adalah sebuah kekuatan. 

- Karakter adalah sebagai landasan. 

- Karakter adalah sebuah jaminan untuk sukses dan tahan uji dimasa sulit dan menyongsong masa depan yang penuh 

harapan. 

“ Character Quotiont “(CQ) adalah hal yang bisa dipelajari dan dibentuk melalui pelatihan yang tiada henti yaitu 

kehidupan. 

Berikut ini gambaran apa itu Character. 

 

 

 

Manusia memiliki charakter, yang dibentuk dari pengetahuan, 

perjalanan hidup yang dihadapi manusia itu. Dari pengetahuan, 

perjalanan hidup ini manusia akan menggunakan otaknya untuk 

berfikir dan merasakan apa saja yang ada di lingkungannya, setelah 

itu akan mengambil sikap yang dibuktikan dengan kata-kata dan 

tindakan, yang akhirnya akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan inilah 

yang akan teramati oleh orang lain sehingga kebiasaan yang dilakukan 

Pengetahuan  

Perjalanan 

hidup 

Pengalaman 

Keterampilan 

 

Bertindak 

Berkata 

SIKAP 

Berpikir / 

Merasa 

 

Character 

Kebiasaan 
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orang dalam setiap harinya itulah yang dinamakan dengan charakter. Orang mengatakan si “A” baik, karena setiap harinya si 

“A” bersikap, berkata, bertindak baik. Dan apabila si “A” dikatakan jelek, karena setiap harinya si “A” bersikap, berkata, 

bertindak jelek. Dengan kata lain Character adalah kebiasaan berulang-ulang yang dilakukan orang yang mudah diamati oleh 

orang lain.  

  

1.2. 3 kelompok dasar  manusia dalam menggunakan IQ, EQ dan ESQ 

Setiap individu memiliki potensi diri,dan tentu berbeda setiap apa yang dimiliki antara satu orang dengan orang lain. 

Potensi diri dibedaan menjadi dua bentuk yaitu potensi fisik dan potensi mental atau psikis. 

Potensi fisik yang dimaksud dalam kesempatan kali ini adalah menyangkut dengan keadaan dan kesehatan tubuh, 

wajah, dan ketahanan tubuh, sedangkan potensi psikis berhubungan dengan IQ (Intelegensi Quotient), EQ ( Emotional 

Quotient), AQ ( Addversity quotient) dan SQ ( Spiritual Quotient ). 

Intelegent Quotient ( IQ ) 

Kecerdasan intelektual adalah bentuk kemampuan individu untuk berfikir, mengolah dan berusaha untuk menguasai 

lingkungannya secara maksimal secara terarah. 

Emosi Quottient ( EQ ) atau kecerdasan emosi 

Kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali, mengendalikan, dan menata perasaan sendiri dan orang lain secara 

mendalam sehingga kehadirannya menyenangkan dan didambakan oleh oarang lain. 

Adversity quotient ( AQ) Atau kecerdasan dalam menghadapi kesulitan 

Adalah bentuk kecerdasan seseorang untuk dapat bertahan dalam menghadapi kesulitan – kesulitan dan mampu mengatasi 

tantangan hidup. 

Spiritual Quotient ( SQ ) atau kecerdasan spiritual 

Adalah sumber yang mengilhami dan melambungkan semangat seseorang dengan mengikatkan diri pada nilai-nilai kebenaran 

tanpa batas waktu( Agus Nggermanto,Quantum Quotient,2001). 

Dari Potensi diri setiap individu yang dibedakan menjadi dua bentuk yaitu potensi fisik dan potensi mental atau psikis. 

Menurut Stephen R. Covey, manusia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian: 

a. Dependence 

Tergantung, banyak alasan yang merugikan, berpikir negatif. 

Kelompok ini biasanya lambat dalam merespon tugas atau informasi yang diterimanya, kadang kalanya malah cenderung 

menolak, karena di kelompok ini sulit untuk diajak berkembang, mereka merasa nyaman dengan keadaan yang dijalaninya. 
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b. Independence 

Mandiri, Kreatif. 

Manusia yang masuk dalam kelompok ini selalu penuh semangat, cekatan dan kreatif baik dalam tindakan maupun 

pemikirannya. Cepat dalam merespon  tugas atau informasi yang diterimanya dan selalu dapat menyelesaikannya dengan 

penuh tanggung jawab.  

c. Interdependence 

Di kelompok ini rasa percaya dirinya sangatlah bagus dimana masing-masing orang mampu melaksanakan tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya dan bisa bersinergi antar bagian yang lain dan saling berkaitan saling melengkapi dan saling 

mendukung. Kelompok ini bisa saling bekerja sama sehingga menjadikan tem yang tangguh, yang siap menghadapi apapun 

tantangan dan tugas yang dihadapinya. 

 

 

MATA PELAJARAN :   2.  Awareness on Working PDKB Team  
HASIL BELAJAR          :  Setelah menerima materi ini diharapkan peserta dapat lebih mentaati aturan dan ketentuan dalam   pekerjaan di 

PDKB. 
Materi Pelajaran. 

 

2.1. Aturan dan ketentuan, keamanan dan keselamatan kerja. 

Keamanan dan keselamatan kerja K3 sangatlah penting untuk diperhatikan oleh setiap pekerja, dimana K3 ini sangatlah mutlak 

diketahui dan betul-betul dilaksanakan. Setiap individu yang bekerja, baik dikantor maupun di lapangan langsung K3 ini sudah diatur 

dan di tentukan prinsip-prinsipnya, dengan harapan kecelakaan kerja dapat diminimalkan. Apalagi pekerjaan PDKB yang sarat dengan 

resiko kecelakaan, pemahaman dan penerapan K3 ini betul-betul mutlak dilakukan oleh setiap individunya.  

Kecelakaan kerja dapat disebabkan antara lain: 

1. Tindak perbuatan manusia yang tidak memenuhi keselamatan (unsafe human acts) 
2. Keadaan- keadaan lingkungan yang tidak aman (unsafe conditions) 
Sedangkan faktor utama yang sering terjadi dalam kecelakaan kerja : 

1. Peralatan teknis 
2. Lingkungan kerja 
3. Pekerja 

 

Dari data penelitian 80-85% kecelakaan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manusia, suatu pendapat: Langsung atau 

tidak langsung semua kecelakaan disebabkan oleh semua manusia yang terlibat dalam suatu kegiatan. sebagian besar kecelakaan 

ternyata tidak terjadi pada mesin-mesin atau bahan yang berbahaya, tetapi terjadi pada tindakan biasa-biasa saja seperti tersandung, 

terjatuh, tertimpa benda jatuh, penanganan barang dan alat-alat yang keliru dll.  
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Dengan pemahaman ini setiap personil PDKB harus mentaati dan betul-betul melaksanakan aturan dan ketentuan K3, karena 

apa bila terjadi kecelakaan kerja, yang rugi juga pekerja itu sendiri. 

 

2.2. Kedisiplinan dalam manajemen waktu dan standart operasional. 
Manusia tidak ada yang sama dimanapun, baik fisik, pemikiran, keinginan, maupun harapan. Anak kembar sekalipun pasti ada 

perbedaannya. Akan tetapi manusia dikaruniai Tuhan satu hal yang sama dimuka bumi ini, yaitu waktu. Satu hari, satu malam 

waktunya sama 24 jam ( 86.400 dt ). Dan waktu ini tergantung siapa yang akan menggunakannya. 24 jam waktu yang diberikan 

hendaklah kita gunakan dengan cermat, dan kita sebagai manusia hendaklah bisa memanagement waktu dengan baik. Kapan saatnya 

bekerja, kapan saatnya istirahat, kapan saatnya memikirkan keluarga, kapan saatnya memikirkan sosial masyarakat ( manusia sebagai 

makhluk sosial) dan kapan saatnya melaksanakan ibadah. Semua harus tertata dengan rapi dan harus dilakukan dengan benar. Salah 

sedikit saja kita membagi waktu tentunya akan berpengaruh terhadap kegiatan yang lain, dan apabila ini terus dilakukan berulang-ulang 

tentunya juga akan berpengaruh terhadap kinerja kita. 

 

 

Kedisiplinan dalam memanajement waktu tentunya akan membuat kehidupan kita menjadi teratur dan kedisiplinan 

menanajement waktu akan memudahkan kita untuk menata kehidupan ini. 

Untuk itu sebagai pekerja yang dalam pekerjaanya akan berpengaruh dengan unit kerja yang lain diwajibkan semua personil di 

tim PDKB bisa menggunakan waktu dengan tertib dan terrencana dengan benar. 

 

2.3. Menetapkan Sasaran untuk diri sendiri dan unit kerja melebihi target yang sudah ditetapkan. 
Orang hidup didunia ini pasti punya tujuan hidup, kalau anak kecil punya cita-cita, tetapi kita punya tujuan hidup. Tujuan hidup 

seseorang tentunya tidak terlepas dari apa yang sudah dicita-citakan dulu.  

Apabila manusia ingin sukses, tentunya harus tau ukuran sukses yang akan dicapai. Kalau orang ingin bahagia tentunya harus 

tau ukuran bahagia yang akan dicapai. Dan kalau orang ingin kedua-duanya tentunya harus mengupayakan dengan bekerja sungguh-

sungguh. Didalam pekerjaan tentunya ada target-target yang harus dicapai. Dan kalau seseorang sudah tau target yang harus dicapai 

tentunya orang tersebut sudah bisa membuat plaining/ perencanaan untuk menyelesaikan target yang sudah ditetapkan.  

Dan apabila seseorang sudah bisa melaksanakan target yang sudah ditetapkan, dan akan mempercepat sampai pada tujuan 

hidup sehingga menjadi bahagia,  tentunya akan berani bertindak melebihi target yang sudah ditentukan, kinerjanya akan meningkat, 

pola pikirnya, tindakannya akan semakin baik. 

Orang seperti ini lah yang nantinya akan lebih cepat menjadi sukses dan sampai pada kebahagiaan. Apabila kita sudah berani 

menetapkan target yang lebih dari biasanya, tentunya kita akan menjadi orang yang luar biasa dalam pekerjaan. Tentunya karier dan 
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prestasi di pekerjaan juga akan meningkat dan tentunya panghasilan bulanan juga akan semakin bertambah. Ini juga akan berpengaruh 

pada kehidupan kita, baik di keluarga, di lingkungan masyarakat juga akan nampak jelas pengaruhnya. 

 

. 

MATA PELAJARAN :   3.  Building The Winning PDKB Team   
 

HASIL BELAJAR          :  Setelah menerima materi ini diharapkam peserta dapat menjadi team yang tangguh dalam   pekerjaan di PDKB. 
 
Materi Pelajaran. 

 

3.1. Sifat dasar manusia : Pasif, Asertif dan Agresif 

Setiap individu memiliki potensi diri,dan tentu berbeda setiap apa yang dimiliki antara satu orang dengan oarang lain. 

Potensi diri dibedaan menjadi dua bentuk yaitu potensi fisik dan potensi mental atau psikis. 

Potensi fisik yang dimaksud dalam kesempatan kali ini adalah menyangkut dengan keadaan dan kesehatan tubuh, 

wajah, dan ketahanan tubuh, sedangkan potensi psikis berhubungan dengan IQ (Intelegensi Quotient), EQ ( Emotional 

Quotient), AQ ( Addversity quotient) dan SQ ( Spiritual Quotient ). 

Potensi diri adalah kemampuan dan kekuatan yang dimiliki oleh seseorang baik fisik maupun mental yang dimiliki 

seseorang dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan bila dilatih dan ditunjang dengan sarana yang baik, sedangkan 

diri adalah seperangkat proses atau ciri-ciri proses fisik,prilaku dan psikologis yang dimiliki. 

Kekhasan potensi diri yang dimiliki oleh seseorang berpengaruh besar pada pembentukan pemahaman diri dan konsep 

diri. Ini juga terkait erat dengan prestasi yang hendak diraih didalam hidupnya kelak. Kekurangan dan kelebihan yang dimiliki 

dalam konsteks potensi diri adalah jika terolah dengan baik akan lebih berkembang menjadi lebih baik secara fisik maupun 

mental. Aspek diri yang dimiliki seseorang yang patut untuk diperkembangkan antara lain: 

1. Diri fisik : meliputi tubuh dan anggotanya beserta prosesnya. 

2. Proses diri : merupakan alur atau arus pikiran, emosi dan tingkah laku yang konstan. 

3. Diri sosial : adalah bentuk fikiran dan perilaku yang diadopsi saat merespon orang lain dan masyarakat sebagai satu 

kesatuan yang utuh. 

4. Konsep diri : adalah gambaran mental atau keseluruhan pandangan seseorang tentang dirinya. 

Berdasarkan potensi diri tersebut manusia dibedakan menjadi 3 bagian menurut sifat dan perilakunya; yaitu 
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Manusia dalam kelompok pasif. 

Dalam kelompok ini individunya cenderung diam, tidak banyak pendapat, kurang ide atau gagasan, tidak kreatif dan kadang 

hanya menerima aja apa adanya.  Individu dalam kelompok ini sangat susah sekali untuk diajak maju, untuk berfikir 

kedepan, karena lebih banyak sebagai pengikut saja 

Manusia dalam kelompok Asertif. 

Individu dalam perilaku asertif adalah perilaku untuk mengemukakan pikiran, perasaan serta mengekspresikan emosi dan 

ide secara layak kepada orang lain dengan cara yang sesuai tanpa merugikan diri sendiri dan orang lain. Individu yang 

berada pada kelompok ini akan dapat membawa perubahan dalam team, yang dimulai dari dirinya sendiri yang dapat 

ditularkan ke rekan-rekannya. Apabila dalam satu team semuanya asertif tentunya dalam team tersebut akan sangat luar 

biasa baik prestasi maupun kinerjanya. 

Manusia dalam kelompok Agresif. 

Individu dalam kelompok agresif selalu di identikkan dengan perilaku yang kurang baik, dimana individu cenderung cepat 

memberikan respon kearah bertentangan atau menolak, dan kadang kalanya tindakan penolakan ini terlalu ekstrim atau 

berlebih tanpa pemikiran yang matang terlebih dahulu. 

Kelompok ini cepat berreaksi terhadap sesuatu hal yang diberikan kepadanya, dan kadang kalanya tindakan penolakan ini 

lain dari penyelesaian masalah yang semestinya ( tidak nyambung ). 

 
3.2. Rasa Empati dan saling mendukung 

Kelompok manusia yang asertif lah yang mampu saling mendukung dan saling melengkapi dalam bekerja secara team, karena 

dibutuhkan rasa empati, yaitu rasa mengerti kebutuhan team, kebutuhan rekan-rekan dalam satu teamnya, dan mampu menyesuaikan 

dengan kebutuhan dan kinerja team tanpa merugikan kebutuhan pribadinya. Dalam bekerja secara team, rasa empati dan memiliki 

terhadap team sangatlah mutlak ada pada tiap-tiap anggota team, sehingga team tersebut menjadi team yang tangguh dan solid. 

  

3.3. Peranan Individu dalam bekerja secara team 
Dalam bekerja secara team peranan individu dalam memberikan kontribusinya terhadap team sangatlah berpengaruh, dimana masing-

masing anggota team harus mengerti tujuan bersama, dapat menyatukan visi dan misi dalam team. Dalam bekerja anggota team 

hendaknya lebih mengedepankan tujuan teamnya untuk mendukung kinerja. Individu yang bekerja secara team akan langsung 

berpengaruh terhadap hasil yang dicapai. Semakin baik kinerjanya semakin baik pula prestasi yang dicapai team tersebut. 

Apapun keputusan yang dicapai dalam team harus diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

 
MATA PELAJARAN :   4.  The Soul of  The Best Team   
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HASIL BELAJAR          :  Setelah menerima materi ini diharapkam peserta dapat membangun dan  memberi semangat  untuk menjadi 
team terbaik di PDKB. 

Materi Pelajaran. 
 
4.1.  Membangun semangat dalam unit kerja 
 
Peranan individu dalam bekerja secara team, selain sebagai pelengkap kinerja juga harus bisa menjadi pemicu semangat 
teman-teman anggota team yang lain. Sikap menerima dan memberikan motivasi sangatlah dibutuhkan, agar kondusifitas 
pekerjaan dapat terjalin. Saling mengerti, saling menghormati, saling mengingatkan harus terus dijaga. Dalam setiap memulai 
pekerjaan hendaklah selalu kata-kata yang positif yang selalu diucapkan (ayo...semangat, pentang menyerah, selalu optimis, 
pasti bisa...). 
 
4.2.  Berfikir,  bertindak Inovativ dan kreatif. 
 
Pembaharuan, harapan dan keinginan untuk terus maju sangatlah penting dalam hal ini. 
Rutinitas yang dilakukan setiap hari tentunya akan menimbulkan kejenuhan, sehingga semangat kerja akan menurun, hal ini 
akan berakibat prestasi tidak akan dicapai. Cobalah untuk berfikir kreatif dan inovatif, sehingga suasana baru di pekerjaan akan 
terus tercipta, hai ini akan membawa pembaharuan dan menciptakan suasana fresh. Tindakan inovatif bukan berarti merubah 
apa yang sudah ada, akan tetapi menyikapi dan melakukan tindakan dengan cara yang berbeda, cara yang lebih mudah 
dipahami, lebih simpel dan lebih mudah dimengerti. 
 
 
MATA PELAJARAN   :   5. BEDAH JIWA ( Terapi Gerak ) 
 
HASIL BELAJAR              :   Setelah mengikuti mata pelajaran ini peserta mampu memahami dan menyadari peranan dan fungsinya 

dalam pekerjaan, keluarga, lingkungan dimanapun dan kapanpun berada. 
 
 Materi Pelajaran 
 
5.1. Lima Dimensi Kehidupan 

Manusia hidup tidak hanya pagi berangkat bekerja,sore pulang, malam istirahat, pagi berangkat kerja lagi, tetapi ada yang lebih 
penting yang harus dipikirkan dan di lakukan. Yang lebih dikenal dengan lima dimensi kehidupan, yaitu : 

 
Yang pertama Kehidupan Pribadi. 
Bagaimana kita bisa merencanakan kehidupan pribadi yang lebih baik, semua keinginan dapat terwujut. Individu mana yang tidak 
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ingin kehidupan pribadinya semakin menyenangkan. Itu semua tidak terlepas dari upaya kita untuk memperbaikinya, kehidupan pribadi 
sangatlah penting, kita harus memikirkan, merencanakan, dan melakukannya. Yang termasuk kehidupan ini antara lain kesehatan, 
keinginan pribadi ( makan, minum ) pakaian. 

 
Yang kedua Kehidupan Keluarga. 
Keluarga: orang tua, istri/suami, anak. Haruslah kita pikirkan, kesenangannya, kebahagiaannya. Sekali-kali mengajak keluarga 

berlibur atau pergi ketempat wisata, minimal makan bersama di restoran. Kehidupan keluarga ini perlu juga kita perhatikan, kita 
rencanakan pendidikan anak-anak, kita perhatikan kesehatannya, perkembangannya. 

 
Yang ketiga Kehidupan Sosial  
Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari lingkungan masyarakat, tetangga, RT/RW, bahkan lingkungan satu 

desa/wilayah. Sebagai individu kita juga harus mau ikut berfikir untuk lingkungan, supaya keharmonisan di lingkungan tempat tinggal 
kita terjalin. Kontribusi kita terhadap lingkungan sekitar paling tidak akan membawa kebaikan untuk masyarakat di lingkungan kita. 

 
Yang ke empat Kehidupan Pekerjaan atau Karier 
Karier pun harus kita rencanakan, jangan hanya pagi berangkat kerja sore pulang, pagi berangkat lagi. Begitu terus tanpa 

perubahan. Pekerjaan harus betul-betul kita rencanakan prestasi harus betul-betul kita ciptakan, supaya perbaikan karier juga akan 
meningkat, kalau sudah meningkat otomatis penghasilan juga akan lebih baik. 

 
Yang ke lima Kehidupan Spiritual 
Spiritual atau lebih ditekankan pada Agama/ Ibadah, juga perlu kita pikirkan, harus kita rencanakan betul-betul, setiap hari/ setiap 

waktu harus lebih kita tingkatkan, harus lebih kita perbaiki karena kita akan rugi apabila hari ini lebih jelek dari hari kemaren dan besok 
lebih jelek dari hari ini. 

  
5.2. Menanggapi dan berreaksi 

Perilaku manusia kadang kalanya tidak sesuai dengan apa yang ada. Kadang- kadang tindakan yang kita lakukan tidak sesuai 
dengan apa yang kita ucapkan. Tanggapan yang kita berikan kadang kalanya tidak sesuai dengan informasi yang kita terima. Ada dua 
hal yang perlu diperhatikan menanggapi dan berreaksi. Apa bila ada permasalahan antara menanggapi dan berreaksi haruslah 
dipikirkan, bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan tersebut. 

 
5.3 Spiritual Moment 

 Kembalinya individu sesuai fitrahnya ( asalnya ), sebagai refleksi diri, antara tindakan , perilaku yang sudah kita lakukan. Apa 
yang sudah kita lakukan antara kebaikan dan keburukan, apa yang akan kita rencanakan untuk perbaikan dikemudian hari. Perbaikan 
tindakan di tempat kerja, perbaikan perilaku. Akhir dari kegiatan ini diharapkan peserta bisa merencanakan tindakan perbaikan di 
kehidupan kesehariannya dengan harapan visi dan misi dari perusahaan dapat dijalankan dengan sungguh-sungguh. 
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PT PLN (Persero)  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

Lembar Penilaian Individu PT PLN (Persero) PDKB TT/TET 

Regu : …………………… 

No Nama  
Percaya 

diri 

Tanggung 

Jawab 

Daya 

Tahan 

Komun

ikasi 

Pengambilan 

keputusan 

Pemecah

an Mslah 

Kesatuan 

Tujuan 

Menghargai 

perbedaan 
Disiplin Komitment 

Saling 

menolong 

Saling 

percaya 

Bekerja 

secara 

team 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

 

               Observer, 

               ………………………….. 

Keterangan : 5 = Baik Sekali 4 = Baik  3 = Cukup  2 = Kurang 1 = Kurang sekali 
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ASPEK YANG DIAMATI  

PT PLN (Persero) PDKB TT/TET 

Aspek 
1 

( Kurang sekali ) 
2 

( Kurang ) 
3 

( Cukup ) 
4 

( Baik ) 
5 

(  Baik sekali ) 

PENGEMBANGAN DIRI 

Percaya diri Tidak yakin akan kemampuan 
diri dan mudah 
terpengaruhorang lain, 
menunjukkan rasa takut dan 
cemas, menolak mengerjakan 
tugas. 

Ada rasa tidak yakin tapi 
mau mencoba. 

Perlu didukung orang lain 
untuk meyakinkan diri. 

Cukup yakin akan 
kemampuan diri dan 
tidak terlalu terpengaruh 
orang lain. 

Penuh keyakinan akan 
kemampuan diri, penuh 
kepastian. 

Tanggung 
Jawab 

Tidak berani menghadapi 
resiko, menghindari 
tugas/beban. 

Ada keinginan namun 
takut menghadapi resiko 

Ada keberanian 
menghadapi resiko 
namun perlu bantuan 
dan dukungan. 

Cukup berani 
menghadapi resiko atas 
segala tugas. 

Berani menghadapi segala 
resiko atas segala 
tugas/beban. 

 
Daya Tahan 

Tidak dapat melakukn tugas 
sampai selesai, tidak berdaya. 

Mudah terganggu 
kinerjanya dalam situasi 
yang penuh tekanan. 

Mudah terganggu 
kinerjanya namun dapat 
mengusi diri dan cukup 
tenng. 

Dapat menguasai diri 
dengan cepat dalam 
situasi penuh tekanan. 

Konsisten dan tetap prima 
dalam situasi penuh 
teknan. 

KEPEMIMPINAN 

Komuniksi Tidak mampu mengekspresi-
kan ide/informasi dan 
penyampaian yang tidak dapat 
dimengerti oleh anggota 

Penyampaian ide 
berbelit-belit, sering 
terjadi mis komuniksi 

Penyampaian ide mudah 
dipahami, jarang terjadi 
mis komuniksi 

Mmpu menyampikan ide 
dengan jelas dan runtut. 

Mampu mengekspresikan 
ide/informasi dengan 
penyampaian yang dapat 
dimengerti. 

Pengmbilan 
keputusn 

Tidak berani dan kurang 
pertimbangan dalam bertindak. 

Implusif (membut 
keputusan tanpa 
pertimbangan) 

Bertindak sesui dengan 
pertimbangan yang 
cukup meskipun perlu 
waktu lama 

Cukup berani mengambil 
keputusan dengan 
pertimbangan yang 
cukup memadai. 

Cepat dan berani 
memutuskan dengan 
pertimbangan yang 
matang. 

Pemecahan 
masalah 

Tidak mampu memberikan 
solusi akurat atau memaksakan 
kehendak sendiri 

Sering memaksakan 
kehendak sendiri 

Cukup mampu 
memberikan solusi, 
kadang-kaang meminta 
masukkan dari anggota 

Mampu memberikan 
solusi dan 
memperhatikan 
masukkan dari anggota 

Mampu memberikan 
solusi dan menghargai 
pendapat orang lain. 
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KERJA SAMA 

Kesatuan 
tujuan 

Tidak ada kesatuan tujuan 
antar anggota. 

Tudak semua anggota 
tahu tujuan kelompok 

Sebagian anggota tahu 
tujuan kelompok. 

Sebagian besar anggota 
tahu dan mengarah pada 
tujuan kelompok 

Ada kesatuan tujuan dan 
diketahui oleh tiap 
anggota 

Menghargai 
perbedaan 

Terjadi konflik karena 
perbedaan pendapat 

Sering terjadi konflik 
karena perbedaan 

Kadang kadang terjadi 
konflik karena perbedan. 

Cukup mampu meredam 
perbedaan, sehingga 
jarang terjadi konflik. 

Mampu mengakomodasi 
perbedan pendapat 
sehingga tidak terjadi 
konflik. 

Disiplin Tidak ada rasa tanggung jawab, 
inisiatif dan pengendalian diri, 
tidak mengikuti aturan. 

Tanggung jawab dan 
pengendalian kurang, 
sehingga melanggar 
aturan. 

Cukup ada rasa tanggung 
jawab, pengendalian diri, 
kadang melanggar 
aturan. 

Ada rasa tanggung jawab 
dan pengendlian diri, 
jarang melanggar aturan. 

Ada rasa tanggung jawab, 
inisiatif dan pengendalian 
diri, mengikuti aturan 
yang berlaku. 

Komitment Melanggar hasil kesepakatan 
bersama tanpa ada rasa takut 
dan merugikan kelompok. 

Ada keinginan untuk 
melanggar hasil 
kesepakatan bersama. 

Tidak sepenuhnya 
melakukan hasil 
kesepakatan tetapi tidak 
merugikan kelompok. 

Cukup konsisten 
melaksanakan hasil 
kesepakatan bersama. 

Konsisten melaksanakan 
hasil kesepakatan 
bersama 

Saling 
menolong 

Tidak peduli dengan kelemahan 
orang lain. 

Peduli dengan 
kelemahan orang tapi 
tidak ada usaha 
membantu. 

Cukup ada keinginan dan 
usaha untuk membantu. 

Ada usaha untuk 
membantu yang lemah. 

Dapat menggunakan 
kelebihan untuk 
mengimbangi kelemahan 
yang lain. 

Saling 
percaya 

Tidak ada rasa percaya. Kurang ada rasa percaya, 
selalu ingin ikut campur 
dengan peran orang lain 
dalam kelompok. 

Cukup ada rasa percaya, 
kadang ikut campur 
dengan peran orang lain. 

Ada rasa percaya, jarang 
ikut campur peran orang 
lain. 

Ada rasa percaya antar 
anggota sehingga dapat 
melakukan peran masing-
masing. 

Bekerja 
secara team/ 
jiwa korsa 

Tidak peduli dengan kelompok, 
merasa bukan bagian dari 
kelompok, berjalan sendiri. 

Merasa bagian dari 
kelompok tapi tidak ada 
usaha untuk keberhasilan 
kelompok 

Merasa bagian dari 
kelompok tapi kurang 
usaha untuk keberhasilan 
kelompok. 

Merasa bagian dari 
kelompok dan cukup ada 
usaha untuk keberhasian 
kelompok 

Merasa bagian dari 
kelompok, peduli dengan 
kelompok, berusaha untuk 
keberhsilan kelompok 
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PT PLN (Persero)  
PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 

LEMBAR PSIKOGRAM MATERI OUTBOUND 

Nama Peserta                  Kelompok 

Aspek Gambaran 
Bila Skor Rendah 

Skla Baku Gambaran bila Skor Tinggi 

1 2 3 4 5 

1. Pengembangan Diri 

a. Percaya Diri Tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri dan mudah 
terpengaruhi orang lain, menunjukan rasa takut dan cemas, 
menolak mengerjakan tugas. 

     Penuh keyakinan akan kemampuan diri, penuh 
kepastian. 

b. Tanggung Jawab Tidak berani menghadapi resiko, menghindari tugas/beban.      Berani menghadapi resiko atas segala tugas/beban. 

c. Daya Tahan  Mudah terganggu kinerjanya dalam situasi yang penuh 
tekanan. 

     Konsisten dan tetap prima dalam situasi penuh tekanan. 

2. Kepemimpinan 

a. Komunikasi Tidak mampu mengekspresi-kan ide/informasi dan 
penyampaian yang tidak dapat dimengerti oleh anggota 

     Mampu mengekspresikan ide/informasi dengan 
penyampaian yang dapat dimengerti. 

b. Pengambilan keputusan Tidak berani dan kurang pertimbangan dalam bertindak.      Cepat dan berani memutuskan dengan pertimbangan 
yang matang. 

c. Pemecahan masalah Tidak mampu memberikan solusi akurat atau memaksakan 
kehendak sendiri 

     Mampu memberikan solusi dan menghargai pendapat 
orang lain. 

3. Kerja Sama. 

a. Kesatuan Tujuan Tidak ada kesatuan tujuan antar anggota.      Ada kesatuan tujuan dan diketahui oleh tiap anggota 

b. Menghargai Perbedaan Terjadi konflik karena perbedaan pendapat      Mampu mengakomodasi perbedan pendapat sehinggaa 
tidak terjadi konflik. 

c. Disiplin Tidak ada rasa tanggung jawab, inisiatif dan pengendalian diri, 
tidak mengikuti aturan. 

     Ada rasa tanggung jawab, inisiatif dan pengendalian diri, 
mengikuti aturan yang berlaku. 

d. Komitment Melanggar hasil kesepakatan bersama tanpa ada rasa takut 
dan merugikan kelompok. 

     Konsisten melaksanakan hasil kesepakatan bersama. 

e. Saling Menolong Tidak peduli dengan kelemahan orang lain.      Dapat menggunakan kelebihan untuk mengimbangi 
kelemahan orang lain. 

f. Saling Percaya Tidak ada rasa saling percaya.      Ada rasa percaya antar anggota, sehingga dapat 
melakukan peran masing-masing. 

g. Bekerja secara team/ jiwa korsa Tidak peduli dengan kelompok, merasa bukan bagian dari 
kelompok, berjalan sendiri. 

     Merasa bagian dari kelompok, peduli dengan kelompok, 
berusaha untuk keberhasilan kelompok. 

                

       Observer 

  …………………………………… 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

ANALISIS TAHAPAN PEMBELAJARAN DALAM OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 

(OMT) PADA LEMBAGA AT WEST OUTBOUND TRAINING SEMARANG 

 

KONSEP VARIABEL INDIKATOR 

I. Gambaran umum Lembaga 

At West Outbound Training 

Semarang 

1. Kondisi umum Lembaga 

At West Outbound 

Training Semarang 

1.1. Latar belakang 

1.2. Struktur organisasi 

1.3. Visi dan misi 

1.4. Sarana prasarana 

II. Assesment kebutuhan 

belajar  outbound 

management training 

(OMT) lembaga AT West 

Outbound Semarang 

1. Komponen 

Raw-input 

1.1. Jumlah peserta pelatihan 

1.2. Sistem penerimaan peserta 

1.3. Karakteristik peserta pelatihan 

1.4. Pembagian tim  

2. Komponen 

Instrumental-input 

 

2.1. Fasilitator 

2.2. Sumber panduan  pelaksanaan 

pembelajaran  

2.3. Bentuk dan jenis aktivitas 

2.4. Kondisi lokasi 

2.5. Peralatan  

2.6. Urutan aktivitas 

3. Komponen 

Enviropmental-input 

3.1. Lingkungan sekitar lokasi 

pelatihan 

III. Pelaksanaan dari berbagai 

bentuk dan jenis kegiatan 

belajar dalam outbound 

management training 

(OMT) lembaga  AT  West 

Outbound Semarang 

1. Proses pelaksanaan 

bentuk dan jenis 

kegiatan belajar 

 

1.1. Jadwal kegiatan pembelajaran 

1.2. Lokasi pembelajaran 

1.3. Media pembelajaran yang 

digunakan 

1.4. Sumber belajar yang digunakan 

1.5. Komunikasi fasilitator-peserta 

1.6. Pengorganisasian peserta 

1.7. Situasi yang disediakan 

1.8. Interaksi fasilitator-peserta 

IV. Evaluasi kegiatan belajar 

outbound management 

training (OMT) lembaga 

AT West Outbound 

Semarang 

1. Pelaksanaan evaluasi 1.1. Hal yang dievaluasi 

1.2. Tujuan evaluasi 

1.3. Waktu evaluasi 

2. Teknik evaluasi 2.1 Teknik evaluasi 

2.2 Indikator keberhasilan tujuan 

pelatihan 

2.3 Hasil 

PIMPINAN LEMBAGA 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

ANALISIS TAHAPAN PEMBELAJARAN DALAM OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 

(OMT) PADA LEMBAGA AT WEST OUTBOUND TRAINING SEMARANG 

 

KONSEP VARIABEL INDIKATOR 

I. Assesment kebutuhan 

belajar  outbound 

management training 

(OMT) lembaga AT 

West Outbound 

Semarang 

1. Komponen 

Raw-input 

 

1.1. Jumlah peserta pelatihan 

1.2. Karakteristik peserta pelatihan 

1.3. Pembagian tim  

2. Komponen 

Instrumental-input 

 

2.1. Fasilitator 

2.2. Sumber panduan  pelaksanaan 

pembelajaran  

2.3. Bentuk dan jenis aktivitas 

2.4. Lokasi pelatihan 

2.5. Peralatan  

2.6. Urutan aktivitas 

 3. Komponen 

Enviropmental-input 

3.1. Lingkungan sekitar lokasi 

pelatihan 

II. Pelaksanaan dari 

berbagai bentuk dan 

jenis kegiatan belajar 

dalam outbound 

management training 

(OMT) lembaga  AT  

West Outbound 

Semarang 

1. Proses pelaksanaan 

bentuk dan jenis 

kegiatan belajar 

 

1.1. Jadwal kegiatan pembelajaran 

1.2. Lokasi pembelajaran 

1.3. Media pembelajaran yang 

digunakan 

1.4. Sumber belajar yang digunakan 

1.5. Komunikasi fasilitator-peserta 

1.6. Pengorganisasian peserta 

1.7. Situasi yang disediakan 

1.8. Interaksi fasilitator-peserta 

III. Evaluasi kegiatan 

belajar outbound 

management training 

(OMT) lembaga AT 

West Outbound 

Semarang 

1. Pelaksanaan evaluasi 1.1. Hal yang dievaluasi 

1.2. Tujuan evaluasi 

1.3. Waktu evaluasi 

2. Teknik evaluasi 2.1 Jenis evaluasi 

2.2 Teknik evaluasi 

2.3 Indikator keberhasilan tujuan 

pelatihan 

2.4 Hasil 

 

 

FASILITATOR 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

ANALISIS TAHAPAN PEMBELAJARAN DALAM OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 

(OMT) PADA LEMBAGA AT WEST OUTBOUND TRAINING SEMARANG 

 

KONSEP VARIABEL INDIKATOR 

I. Assesment kebutuhan 

belajar  outbound 

management training 

(OMT) lembaga AT 

West Outbound 

Semarang 

1. Komponen Raw-input 

 

1.1. Jumlah peserta pelatihan 

3.1. Sistem penerimaan peserta 

3.2. Karakteristik peserta pelatihan 

3.3. Pembagian tim  

2. Komponen Instrumental-

input 

 

2.1. Fasilitator 

2.2. Sumber panduan  pelaksanaan 

pembelajaran  

2.3. Bentuk dan jenis aktivitas 

2.4. Lokasi pelatihan 

2.5. Peralatan  

2.6. Urutan aktivitas 

 3. Komponen 

Enviropmental-input 

3.1. Lingkungan sekitar lokasi 

pelatihan 

II. Pelaksanaan dari 

berbagai bentuk dan 

jenis kegiatan belajar 

dalam outbound 

management training 

(OMT) lembaga  AT  

West Outbound 

Semarang 

1. Proses pelaksanaan bentuk 

dan jenis kegiatan belajar 

 

1.1. Jadwal kegiatan pembelajaran 

1.2. Lokasi pembelajaran 

1.3. Media pembelajaran yang 

digunakan 

1.4. Sumber belajar yang 

digunakan 

1.5. Komunikasi fasilitator-peserta 

1.6. Pengorganisasian peserta 

1.7. Situasi yang disediakan 

1.8. Interaksi fasilitator-peserta 

III. Evaluasi kegiatan 

belajar outbound 

management training 

(OMT) lembaga AT 

West Outbound 

Semarang 

1. Pelaksanaan evaluasi 1.1. Hal yang dievaluasi 

1.2. Waktu evaluasi 

1.3. Tempat pelaksanaan 

2. Teknik evaluasi 2.1. Teknik evaluasi 

2.2. Indikator keberhasilan tujuan 

pelatihan 

2.3. Hasil 

 

PESERTA PELATIHAN 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS TAHAPAN PEMBELAJARAN DALAM OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 

(OMT) PADA LEMBAGA AT WEST OUTBOUND TRAINING SEMARANG 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : Muridi, S.Pd. 

Usia    : 37 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : Pendidikan Teknik Elektro 

Pekerjaan   : Pimpinan Lembaga At West  

Alamat   : Mijen 

Hari / tanggal / pukul : Senin, 30 Desember 2013/ 15.30 WIB 

 

I. Gambaran umum Lembaga At West Outbound Training Semarang 

1. Pak, kapan (tanggal, bulan tahun) berdirinya lembaga At West Outbound Training Semarang ini? 

Jawab : Kami berdiri sudah cukup lama ya mbak...tepatnya tanggal 28 Februari 2008 

2. Dimana letak geografis Lembaga At West Outbound Training Semarang? 

Jawab : Kalau lokasi kerja dimana-mana ya mbak, tapi kalau rumah sekaligus bisa mbak 

sebut kantor utama ya disini ini Jl. Kali Jambe, No. 50, Sidodadi-Mijen, Kota 

Semarang, ya saat ini kami memang belum punya kantor pribadi, masih numpang 

dengan rumah. Kami masih flexibel mbak, yang penting relasi minta bertemu dimana, 

minta presentasi dimana kita siap. 

 

3. Siapa yang melopori berdirinya Lembaga At West Outbound Training Semarang ? 

Jawab : Saya dan mas Reza 

 

4. Apa yang melatarbelakangi Lembaga At West Outbound Training Semarang ? 

Jawab  : Dahulu waktu masih kuliah saya ikut mapala di kampus, banyak sekali ilmu-ilmu 

outbound yang kami peajari. Saya sering diminta tolong oleh anak-anak UKM lain, 

misalnya pramuka dan KSR. Setelah lulus saya bergabung dengan lembaga Kaizern 

outbound training terus Saya bertemu dengan mas Reza itu yang anak ISI Jogja. 

Hampir 3 tahun kami bersama dan Kaizern mulai kurang diminati karena ada 

kesalahan manajemen oleh pimpinan. Yah akhirnya pada 2008 kami membentuk 

manajemen outbound sendiri dengan relasi yang sama dengan Kaizern dan fasilitator 

yang biasa kami perbantukan juga, hingga akhirnya lembaga  Kaizern benar-benar 

ditutup di pertengahan tahun 2008. Kami ingin agar outbound yang kami 

selenggarakan sesuai dengan asas metodologi outbound management training (OMT) 

dan kami juga ingin membantu adik-adik kami yang masih kuliah dengan ikut menjadi 

PIMPINAN LEMBAGA 
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fasilitator, kami ajarkan mereka apa itu outbound dan bagaimana menjadi fasilitator 

yang baik. Lumayan kan ada tambahan uang saku untuk mereka. Kebetulan karena 

saya lulusan Unnes jadi otomatis kebanyakan dari mahasiswa program pendidikan jadi 

mereka sedikit tahu tentang pembelajaran. Begitu mbak. Alhamdulillah kami sudah 

mengurus SIUP dan akan keluar pada tahun ini juga. Sehingga kami benar-benar legal 

to mbak. 

 

II. Assesment kebutuhan belajar  outbound management training (OMT) lembaga AT West Outbound 

Semarang 

A. Komponen Raw Input 

5. Bagaimana sistem perekrutan peserta pelatihan Lembaga At West Outbound Training Semarang ? 

Jawab : Kalau itu biasanya dari penitia peserta sendiri. Mereka yang telah mendapatkan 

informasi dari kami akan menghubungi dan kami akan presentasi, jika cocok ya kami 

akan bekerjasama. 

 

6. Adakah persyaratan untuk menjadi peserta? Terkait jumlah atau lokasi yang diminta ? 

Jawab :Tidak, kami menerima berapapun peserta. Semakin banyak kan semakin banyak pula 

penghasilan kita mbak..ha,,,ha,,hahaha.... Yang pastinya untuk hubungan peserta 

dengan perencanaan lokasi dan permainan itu bisa kami siasati dengan pola per pos. 

Alhamdulillah sampai saat ini efektif dan tidak pernah ada komplain. 

 

7. Media apa saja yang digunakan selama ini untuk menyosialisasikan ,menyebarka info serta promosi 

adanya Lembaga At West Outbound Training Semarang ? 

Jawab : Kami ada pamflet dan buku promosi, untuk online kami ada website mbak, facebook, 

twitter yah biar ikut perkembangan zaman to mbak. Kami juga suka ikut tender-tender 

perusahan untuk acara pelatihan maupun rekreasi. Karena outbound sekarang itu 

sudah menjadi gaya hidup ya mbak. Wisata biasa juga perlu ada outbound kan mbak. 

Dan yang paling penting kami tidak lelah mengembangkan relasi dengan mengikuti 

berbagai kegiata pertemuan atau berkenalan dengan orang baru. 

 

8. Dari mana sajakah peserta pelatihan  Lembaga At West Outbound Training Semarang  selama ini? 

Jawab : Banyak mbak, ada dari PLN, Perhutani, IAIN, SD-SD, SMP, kantor pemerintahan 

dan banyak lagi mbak. Nanti tak kasih daftarnya. 

 

9. Lalu, dari organisasi manakah peserta outbound pada pelatihan kali ini ? 

Jawab : Dari PDKB itu adalah istilah untuk pegawai lapangan PLN yakni pekerjaan dalam 

kegiatan bertegangan, pesertanya ada 120 dari seluruh PLN se Indonesia. 

 

10. Apakah karakteristik usia, pendidikan, latar belakang organsisasi peserta mempengaruhi jenis 

pembelajaran yang akan di berikan ? 

Jawab : Hanya latar belakang organisasi. Itupun karena permintaan mereka. Mereka ingin 

aspek yang mana yang perlu dikembangkan dari peserta. 
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11. Bagaimana karakteristik peserta pada pelatihan outbound kali ini ? 

Jawab : Mereka itu keras yang pasti mbak,karena maind sett mereka yang ya mbak ya selalu 

kerja dan siap. Hampir kaya tentara gitu lah mbak. Disiplin dan mungkin kurang 

humoris kurang guyon lah,hahaa...mungkin karena banyak kerja bertegangan mereka 

jadi tegang kalau sama orang lain. Kurang bisa berinteraksi dengan orang lain. Kaku 

gitu lah mbak. 

 

12. Karena pelatihan outbound sarat dengan kekompakan tim, bagaimana pembagian tim saat pelatihan 

kali ini? Adakah pertimbangan terhadap karakteristik peserta ? 

Jawab : Tidak, kami acak aja. Biar mereka saling mengenal dan tidak mengelompok. Nanti 

kalau sesuai lokasi kerja mereka yah cuma-cuma itu aja. Kan kompak tidak hanya 

dalam lingkungan nyata. Mereka harus bisa kerja dalam lingkungan seperti apapun 

mbak. Jadi kami membagi peserta waktu ice breaking, yakni di awal kegiatan. Dengan 

cara berhitung 1sampe 10. Yang, 1 ngumpul dengan 1 yang nyebut 10 ya ngumpul 

dengan 10. Beres dan efisien. 

 

13. Apakah  kondisi dan karakteristik peserta akan mempengaruhi pelatihan berupa bentuk dan jenis 

permainan outbound yang akan diberikan ? 

Jawab : Tidak. Kami ibaratkan mereka itu pribadi yang sama jadi outboud itu memunculkan 

karakteristik mereka sendiri. 

 

B. Komponen Instrumental Input 

14. Bagaimana cara perekrutan fasilitator instruktur di Lembaga At West Outbound Training Semarang 

? 

Jawab : Pertama kami bekerjasama dengan lembaga Psikologi Terapan Semarang untuk 

mengambil tenaga psikologi, untuk masalah  Psikologi saya benar-benar tidak mau 

gegabah, biasanya kami dapat tenaga fasilitator mahasiswa psikologi dari Unika atau 

Undip. Kedua saya mengambil dari adik-adik MAHAPALA UNNES saya, yah saya 

yakin anak Mapala itu sudah punya basic memandu ourbound yang baik. Selain dari 

MAHAPALA saya juga mengambil dari adik-adik angkatan kuliah teman-teman 

saya, kami sudah bisa menilai mana yang cocok jadi fasiitator mana yang akhirnya 

hanya kami perbantukan di balik layar..ha..ha..ha...Yah kami sambil belajar lah 

mbak, tapi untuk tugas besar seperti menjadi trainer kami juga tidak sembarang. Itu 

sudah tugas mas Reza, karena dia pernah ikt pelatihannya. 

 

15. Bagaimana kualifikasi pendidikan dan pengalaman fasilitator Lembaga At West Outbound Training 

Semarang ? 

Jawab : Ada yang lulusan Psikologi atau masih menempuh kuliah di Psikolgi, ada juga yang  

kuliah di program pendidikan keguruan dan ada yang anggota pecintaalam. Rata-rata 

mereka sudah pernah membantu kegiatan outbound ya mbak. Kalaupun belum untuk 

pemula biasanya kami suruh mereka lihat dulu, bantu-bantu menyiapkan alat. 

Kemudian kami akan terjunkan langsung. Learning by doing mbak. 
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16. Apakah telah sesuai dengan kebutuhan fasilitator untuk memberikan pelatihan di Lembaga At West 

Outbound Training Semarang ? 

Jawab : Saya pribadi sesuai dan cukup. Nyatanya mereka selalu puas dan melanjutkan 

kerjasama untuk tahun-tahun selanjutnya 

 

17. Apakah peran fasilitator di Lembaga At West Outbound Training Semarang ? 

Jawab : Pertama mbak mereka ada yang saya ikutkan merencanakan dan kedua semua 

saya bagi untuk ya ada yang menjadi instruktur yakni yang memandu peserta di 

awal harus seperti apa, ada yang memandu game yakni yang memandu game 

berdiri di depan dan semacam menjadi guru, menentukan siapa yang dahulu siapa 

yang menang begitulah. Ada yang Observer ini kerjaannya anak psikologi mbak 

menilai peserta, mereka senang ga dengan cara kerja kita, kira-kira selama bermain 

mereka menunjukan apa misal keegoisan, kerjasama, pemberani atau acuh tak acuh 

misalnya. Lalu ada yang maintanance mbak itu lho yang memasang alat-alat flying 

fox misalnya, dan ini kerjaannya anak-anak pecinta alam yang suka manjat-manjat 

dan pinter buat simpul. Dan terakhir ada yang jadi trainer ini yang jadi mario 

teguhnya mbak, menghubungkan peserta, mengevaluasi akhir apa manfaat 

permainan outbound yang tadi dilakukan dengan kehidupan nyata. 

 

18. Berapa jumlah fasilitator pada Lembaga At West Outbound Training Semarang ? 

Jawab : jumlah total ada 22 menangani 120 peserta. 

19. Bagaimana pengorganisasian dan pembagian kerja fasilitator pada saat aktivitas pembelajaran ? 

adakah penyesuaian terhadap jumlah peserta ? 

Jawab : Seperti yang tadi saya jelaskan ya mbak tadi itu. Biasanya kami memberikan 

maksimal jumlah peserta tiap permainan 20 dengan 2 orang pemandu game. Jika 

terlalu banyak juga akan terjadi kesulitan komunikasi antar fasilitator jika terlalu 

sedikit juga susah mengontrol peserta. Kalu ini kan 120 orang peserta kalau ada 12 tim 

ya kira-kira saya butuh 2 kalinya. Ini malah ada 28 orang, sangat mendukung sekali. 

 

20. Bagaimanakan langkah-langkah perencaan pembelajaraan pelatihan outbound Lembaga At West 

Outbound Training Semarang ? 

Jawab : Sesuai yang ada di buku AT West profil nya mbak, selalu ada pengetahuan tentang 

peserta, persiapan materi, lokasi. Peralatan dan tentunya fasilitator. Seingat saya itu 

sudah mencakup semua persiapan asesmen ketika pembelajaran mbak. Mohon kalau 

ada yang tidak sesuai saya diberi tahu ya mbak 

21. Kapan perencanaan pembelajaran dilakukan ? 

Jawab : Sebulan sebelumnya kurang lebih mbak, untuk membuat silabus, persiapan waktu, 

tempat, alat dan instruktur. Kalau untuk permainan awal ya saat kegiatan ice breaking  

22. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajara ? 

Jawab : Biasanya saya, Namun, saya libatkan pula fasilitator seperti Manik, Bahtiar, Ajik, 

Mas Reza dan Mas Isal Salatsi. Mereka yang sudah pengalaman mbak. 
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23. Bagaimanakah peran fasilitator dalam penyusunan pembelajaran pelatihan di Lembaga At West 

Outbound Training Semarang ? 

Jawab : Cukup banyak, biasanya mereka saya libatkan saat survey lokasi, persiapan alat, 

bertemu klien, dan pembuatan materi  juga silabus. Namun, untuk pembuatan silabus 

dan materi saya hanya berikan pada orang-orang tertentu yang berpengalaman, jam 

terbang tinggi juga pastinya paham soal silabus seperti Manik, Bahtiar, dan Ajik. 

24. Jika turut berperan apakah sebelum kegiatan pebelajaran fasilitator selalu membuat rancangan 

pembelajaran jenis dan bentuk permainan ? 

Jawab : Selalu. Itu silabusnya mbak. Dibaca saja. Ada juga skenario kegiatan. 

25. Sumber apa yang digunakan untuk acuan jenis dan bentuk pembelajaran yang akan diberikan ? 

Jawab : Saya ada Diktat-diktat pribadi mbak. Banyak, tinggal pilih. 

 

26. Apakah diadakan proses assessment kebutuhan belajar saat perencanaan pembelajaran dilakukan? 

Jawab : Ya dong, itu tentu. 

 

27. Jika iya, kapan dan bagaimana cara melakukan proses assessment kebutuhan belajar pada pelatihan 

kali ini ? 

Jawab : Untuk tahap awal saat saya melakukan pertemuan dengan panitia peserta. Biasanya 

2 sampai 3 kali. Saya melakukan wawancara mendalam apa yang bisa saya bantu 

dalam pembelajaran ini. Bagaimana karakteristik peserta, meraka mita lokasi dimana 

dan waktu kapan. Semua harus detail mbak. Kemudian untuk dapat melihat langsung 

pesertanya ya saat acara ice breaking. Mereka seperti apa dan kami akan breafing 

singkat harus menjadi seperti apa. 

 

28. Bagaimana cara penentuan bentuk aktivitas pembelajaran pada pelatihan kali ini ? 

Jawab : Menyocokan dengan permintaan panitia peserta dengan pilihan permainan pada 

diktat yang kami miliki. Untuk jenis dan bentuk permainan kali ini ada macam-

macam seperti pingpong cheser, throw and over, save the queen, radiasi dan the wall 

 

29. Bagaimana cara penentuan dan penyesuaian media/ peralatan dalam perencanaan pembelajaran di 

Lembaga At West Outbound Training Semarang  

Jawab : Semua sudah ada daftarnya untuk tiap permainan mbak. Dan untuk tiap pos kami 

sesuaikan nanti yang akan main berapa orang tiap tim. Ini ada 12 tim satu tim nya 10 

orang. Ada 6 pos yang tiap posnya dua tim yang  saling bertemu dan berkompetisi. 

Jadi untuk alat ya disesuaikan dengan permainan dan jumlah personil per tim. Untuk 

detailnya ya nanti bisa dilihat di daftar ya mbak. 

 

30. Dimana lokasi pelaksanaan pelatihan kali ini ? Apakah penentuan lokasi pembelajaran termasuk 

dalam kewenangan Lembaga At West Outbound Training Semarang ?atau menjadi pilihan 

organisasi klien ? 

Jawab : di Green Valley Bandungan, itu murni keinginan Panitia dari PLN. 
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C. Komponen Enviropmental Input 

31. Adakah pengaruh hubungan kegiatan pembelajaran dengan situasi lokasi pelatihan ? 

Jawab : Ada. 

 

32. Bagaimanakah pengaruh lokasi pelatihan kali ini dengan situasi pembelajaran ? 

Jawab : Karena lokasi cukup representativ dan tidak umum jadi kami menjadi lebih fokus 

dan intens dengan peserta. 

 

III. Pelaksanaan dari berbagai bentuk dan jenis kegiatan belajar dalam outbound management 

training (OMT) lembaga  AT  West Outbound Semarang 

33. Media belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung ? 

Jawab : Media yang digunakan yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran, misalkan 

permainan outbound ya yang sesuai dengan daftar alatnya kalo yang dalam ruangan 

ada LCD, Handycam, Laptop dan lain-lainnya. 

 

34. Sumber belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung ? 

Jawab : Silabus kurikulum diklat penunjang outbound PDKB TT Character Building To 

The Winning Team 

 

35. Bagaimana bentuk komunikasi yang digunakan dalam proses pembelajaran OMT pada saat 

pelatihan ? 

Jawab : Komunikasi lisan  fasilitator dengan peserta, antar peserta dan antar fasilitator 

 

36. Bagaimana pengorganisasian peserta pelatihan dalam proses pembelajaran ? 

Jawab : Kami buat per tim acak yang berbeda daerah kerja dan satu tim nya berisi 12 

orang. Jadi ada 10 tim yang kami buat mengelilingi dalam 6 pos permainan 

outbound. 

 

37. Bagaimana pengorganisasian kegiatan pembelajaran ? kegiatan apa yang wajib dilakukan dalam 

setiap pembelajaran ? 

Jawab : Paling utama adalah berdoa mbak, saya selalu menginstruksikan pada semua 

fasislitator agar setiap mulai kegiatan harus berdoa, karena kembali ke filosofi kita 

mbak west ke barat, kita punya Tuhan dan selalu harus ingat Tuhan dalam 

kesempatan tempat dan waktu apapun. Lalu untuk awalan selalu ada peregangan 

ringan atau streaching, ini untuk menimalisir adanya resiko terkilir atau pegal-

pegal setelah kegiatan. Ya tau sendiri kegiatan outbound selalu identik dengan 

lari-lari. Lalu selalu ada kegiatan refleksi, itu pasti.Karena ya sempurnanya 

kegiatan ini jika kita jelaskan apa maksudnya, mereka berpikir apa, Kan ga semua 

orang juga paham mbak.  

38. Bagaimana situasi yang disediakan saat proses pembelajaran OMT dilaksanakan ? 
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Jawab : Fun tetapi fokus. Kekeluargaan sajalah mbak.. 

 

39. Bagaimana proses interaksi yang terjadi antar peserta pelatihan saat proses pembelajaran ?  

Jawab : Mereka terlihat tertantang ya mbak, rasanya mereka seperti ingin meluapkan 

semua perasaan yang dipendam gitu. 

 

IV. Evaluasi kegiatan belajar outbound management training (OMT) lembaga AT West Outbound 

Semarang 

A. Pelaksanaan evaluasi 

37. Hal-hal apa saja yang di evaluasi dalam pembelajaran OMT  saat pelatihan ? 

Jawab : Pastinya seluruh pemahaman peserta, mereka memahami permaianan yang kami 

berikan atau tidak. Apakah ini hanya dianggap sebagai hiburan semata atau mereka 

memahami maksudnya apa sih untuk kehidupan. Kalau untuk aspeknya ya ada 

tanggung jawab, daya tahan,  komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan 

masalah, percaya diri, saling percaya, disiplin, komitmen disiplin dan lain-lainnya. 

38. Apa tujuan dilaksanakannya evaluasi ? 

Jawab : Evaluasi itu sebenarnya ga ada ya mbak, ya adanya sesi refleksi dan motivation 

training. Semua untuk mengetahui perkembangan peserta. Karakter mereka. 

Keberhasilan bukan berarti kemenangan tim. Jadi jangan diibaratkan kalau juara 

dalam kompetisi permainan maka peserta tersebut akan mendapat gaji yang tinggi di 

perusahaan. Ini bukan soal menang atau kalah, tapi pemahaman individu pada setiap 

pembelajaran simulasi. Semua untuk kepentingan peningkatan kinerja.  

39. Kapan dilaksanakanannya evaluasi ? 

Jawab : Di akhir kegiatan setiap game outbound dan di akhir semua kegiatan, di sesi trainer 

motivation istilah kita. 

 

B. Teknik evaluasi 

40. Bagaimanakah bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan ? 

Jawab : Lisan dan tertulis yang akan kami serahkan pada pihak panitia dan itu sifatnya 

rahasia untuk panitia dari PLN saja. 

 

41. Indikator apa yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pengaruh OMT saat proses evaluasi 

pebelajaran ? 

Jawab : Sebenarnya outbound bukan masalah berhasil atau tidak ya mbak, bukan pendidikan 

formal yang dinilai dalam secarik kertas. Tapi ini proses, jadi berhasil tidaknya kan 

muncul selama mereka berkerja, kinerja mereka, kerjasama dan semua kepercayaan 

diri yang semakin bangkit setelah mereka mengikuti outbound. 

 

42. Bagaimana perubahan yang terjadi setelah pembelajaran selesai diberikan? 

Jawab : Mereka terlihat senang, sering bergurau mengenang yang terjadi tadi. Itu yang 

membuat saya puas mbak  
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS TAHAPAN PEMBELAJARAN DALAM OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 

(OMT) PADA LEMBAGA AT WEST OUTBOUND TRAINING SEMARANG 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : Manikmaya Waskitojati, S.Si.  

Usia   : 26 tahun  

Jenis Kelamin  : laki-laki 

Pendidikan Terakhir : S1 Pendidikan Geografi 

Pekerjaan   : Fasilitator Outbound Training 

Alamat   : Sekaran, Gunungpati Semarang 

Hari / tanggal / pukul  : Senin, 6 Januari 2014/ 08.00 WIB 

 

I. Assesment Kebutuhan Belajar Outbound Management Training (OMT) Lembaga AT West Outbound 

Semarang 

A. Komponen Raw Input 

1. Menurut Mas, bagaimana karakteristik peserta pada pelatihan outbound kali ini ? 

Jawab:  Jadi gini dik, peserta adalah pegawai lapangan dari PT. PLN persero, yang bertugas menangani 

listrik pada tegangan diatas 20 ribu volt. Jadi mereka sangat disiplin dan keras. Pekerjaan penuh 

resiko memang butuh orang-orang seperti itu. 

2. Apakah karakteristik usia, pendidikan, latar belakang pekerjaan peserta mempengaruhi jenis pembelajaran 

yang akan di berikan ? 

Jawab:   Ya....secara keseluruhan tidak. Namun, kami melihat secara background tipe pekerjaan dan 

institusi yang membawahi peserta itu yang akan kami perhatikan. 

3. Karena pelatihan outbound sarat dengan kekompakan tim, bagaimana pembagian tim saat pelatihan kali 

ini? Adakah pertimbangan terhadap karakteristik peserta ? 

Jawab: Tidak, kami mencampur adukan peserta secara merata agar tidak mengelompok berdasarkan asal 

daerah kerja mereka lah dik. 

4. Apakah kondisi dan karakteristik peserta akan mempengaruhi pelatihan berupa bentuk dan jenis 

permainan outbound yang akan diberikan ? 

Jawab: Ya, karena karakteristik peserta secara tidak langsung akan dipengaruhi jenis pekerjaan mereka.  

 

FASILITATOR 1 
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B. Komponen Instrumental Input 

5. Bagaimanakan langkah-langkah perencaan pembelajaraan pelatihan outbound Lembaga At  West 

Outbound Training Semarang ? 

Jawab: Wah, selama ini semua perencanaan sudah dipersiapkan dengan mas Muri, penanggungjawab 

sekaligus pemilik lembaga. Namun, saya tetap diikutkan kadang untuk memikirkan perencanaan. 

Biasanya kami melakukan pertemuan dahulu dengan penanggungjawab klien, mereka mau apa, 

hasil yang bagaimana. Lalu kami mulai membuat silabus. Kami punya silabus juga lho. Ya, 

karena sebagian dari kami alumni prodi kependidikan jadi sudah terbiasa dengan silabus. 

6. Kapan perencanaan pembelajaran dilakukan ? 

Jawab: Sebelum pelaksanaan kegiatan tentunya, mungkin +1 – 2 bulan sebelumnya.  

7. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajaran ? 

Jawab: Saya kadang ikut, tapi banyakan mas Muridi dik yang buat. 

8. Bagaimanakah peran fasilitator dalam penyusunan pembelajaran pelatihan di Lembaga AT West 

Outbound Training Semarang ? 

Jawab: fasilitator memiliki tugas merencanakan kadang-kadang tapi yang paling pokok melaksanakan 

game, observer dan maintanance. 

 

9. Jika turut berperan apakah sebelum kegiatan pebelajaran fasilitator selalu membuat rancangan 

pembelajaran jenis dan bentuk permainan ? 

Jawab: Ya 

10.Sumber apa yang digunakan untuk acuan jenis dan bentuk pembelajaran yang akan diberikan ? 

Jawab: Buku panduan game, serta permintaan dari institusi peserta outbound training, pada kesempatan 

kali ini di outbound PDKB kami menggunakan  Direktori Kompetensi PT. PLN PERSERO edisi 

ke 5 tahun 2011, Code of conduct (COC) PT.PLN dan buku panduan outbound kami sendiri. 

11.Apakah diadakan proses assessment kebutuhan belajar saat perencanaan pembelajaran dilakukan? 

Jawab: Tentu. 

12.Jika iya, kapan dan bagaimana cara melakukan proses assessment kebutuhan belajar pada pelatihan kali 

ini ? 

Jawab: Ketika kami melakukan pertemuan dengan penanggungjawab peserta, biasanya kami 

melakukan pertemuan sebulan hingga seminggu sebelumnya. Mereka menginginkan seperti 

apa dan kami akan menyesuaikan dengan permainan begitu. 

13.Bagaimana cara penentuan bentuk dan jenis aktivitas dalam perencanaan pembelajaran di Lembaga At 

West Outbound Training Semarang ? Lalu apa saja bentuk aktivitas pembelajaran pada 

pelatihan kali ini ? 

Jawab: Kami sesuaikan dengan tujuan klien. Mereka ingin membentuk peserta pada aspek pada 

kompetensi apa? Misalkan keberaniaan maka kami akan mengambil contoh permainan flying 
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fox . Kalo kali ini mereka mintanya aspek percaya diri, tanggung jawab, daya tahan, 

komunikasi, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, kesatuan tujuan, menghargai 

perbedaan, disiplin, komitmen, saling menolong, saling percaya, dan bekerja secara team. 

Untuk bentuk pembelajaran yang diberikan pada kesempatan kali ini kami merangkum dalam 

berbagai praktek tantagan Game yang didalamnya selalu mencakup ceramah, tanya jawab, 

peragaan dan diskusi. Praktek tatangan game itu sendiri yang terdiri dari pingpong cheser, 

throw and over, save the queen, radiasi dan the wall. 

14. Dimana lokasi pelaksanaan pelatihan kali ini ? Apakah penentuan lokasi pembelajaran termasuk dalam 

kewenangan Lembaga At West Outbound  Training Semarang ?atau menjadi pilihan organisasi klien ? 

Jawab: Lokasi dilaksanakan di green valley bandungan, lokasi ditawarkan oleh AT WEST outbound 

training tetapi untuk penentuan sepenuhnya di tangan organisasi klien. 

15.Bagaimana cara penentuan dan penyesuaian media/ peralatan dalam  perencanaan pembelajaran di 

Lembaga At West Outbound Training  Semarang ? Lalu apa saja peralatan pembelajaran dalam pelatihan 

kali ini ? 

Jawab: Media dan peralatan disesuikan dengan menu dari outbound training yang akan dilaksanakan. 

Peralatanya meliputi sound system indoor dan outdoor, peralatan game, media training 

(proyektor, kertas, alat tulis, perangkat Komputer) 

16.Bagaimana menyusun susunan aktivitas pembelajaran pada pelatihan kali ini (sesuai dengan metodologi 

OMT) ?  

Jawab: Secara terperinci itu adalah wewenang mas muridi (penanggungjawab), sebenarnya saya 

pribadi juga lebih pada pelaksana. Jadi saya sedikit kurang paham.   

C. Komponen Enviropmental Input 

17.Adakah pengaruh hubungan kegiatan pemblajaran dengan situasi lokasi  

Jawab: Hubungannya??? Wah buanyak. Dari permainan outbound yang harus disamakan dengan 

kondisi lokasi. 

18. Bagaimanakah kira-kira pengaruh lokasi pelatihan kali ini dengan situasi pembelajaran ? 

Jawab: Cukup lah baik, peserta terlihat tidak banyak yang komplain. 

II. Pelaksanaan dari berbagai bentuk dan jenis kegiatan belajar dalam outbound management 

training (OMT) lembaga AT West Outbound  

19.Media belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran ? 

Jawab: Pastinya peralatan game dan indoor training ya ada megaphone, LCD, Laptop, ember, bola 

dan lainnya. Nanti saya beri daftarnya. 

20.Sumber belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran ? 

Jawab: Itu di kurikulum diklat penunjang outbound PDKB TT character building to the winning 

team semua dibuat dari berbagai sumber buku referensi yang kami miliki. 

21.Bagaimana bentuk komunikasi yang digunakan dalam proses Pembelajaran OMT pada saat pelatihan ?  
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Jawab:  Pertama ada komunikasi massal dalam ruangan kedua ada juga komunikasi langsung dalam 

outdoor game. Kami selalu mencoba komunikasi yang lisan, komunikatif, santai tapi tetap 

serius. Ya kita senang-senang tapi tidak melupakan tujuan awal bahwa semua ini sebagai 

proses pembelajara. 

22. Bagaimana pengorganisasian peserta pelatihan dalam proses pembelajaran ? 

Jawab: Pertama dicampur, lalu dipisah per tim kemudian kami kelilingkan dalam tiap pos-pos. 

Karena kalau selalu kita gabung sejumlah 120 orang itu juga ndak akan efektif mbak. Jadi 

untuk hasil maksimal kita harus pintar-pintar membagi tim. 

23.Bagaimana situasi yang disediakan saat proses pembelajaran OMT ? 

Jawab: Menyenangkan, serius tapi santai. Kadang terlalu santai saya juga tidak bisa menguasai 

peserta, peserta banyak maunya. Dan yang paling penting kita harus semangat dan antusias 

agar peserta juga tidak merasa bosan dan jenuh. 

24.Bagaimana proses interaksi yang terjadi antar peserta pelatihan saat proses pembelajaran ?  

Jawab: Interaksi antar peserta dilaksanakan secara bebas namun terkondisikan oleh fasilitator.Peserta 

tadi terlihat kompak, senang dan tidak ada canggung meskipun banyak yang belum kenal. 

III. Evaluasi Kegiatan Belajar Outbound Management Training (OMT)  Lembaga AT West Outbound 

Semarang 

A. Pelaksanaan evaluasi 

25. Hal-hal apa saja yang di evaluasi dalam pembelajaran OMT saat itu ? 

Jawab: Semua mbak, karena ini pelatihan untuk sudah ditargetkan sesuai permintaan perusahaan ya 

kami mengevaluasi sesuai dengan apek-aspeknya seperti komunikasi, pengambilan 

keputusan, pemecahan masalah, kesatuan tujuan, menghargai perbedaan, disiplin, komitmen, 

saling menolong, saling percaya, dan tentunya ada bekerja secara tim 

26. Apa tujuan dilaksanakannya evaluasi ? 

Jawab: Evaluasi dilaksanakan untuk mengambil makna dari apa yang telah dilaksanakan peserta.  

27. Kapan dilaksanakanannya evaluasi ? 

Jawab: Pada akhir setiap sesi, atau pada akhir setiap acara sebelum dilaksanakan penutupan. 

B. Teknik evaluasi 

28. Bagaimanakah bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan ? 

Jawab: Evaluasi dilaksanakan secara indoor ataupun outdoor, dengan pengumpulan semua peserta, 

dan dilaksanakan setelah peserta istirahat dan tidak dalam keadaan tertekan pastinya. 

29.Bagamana cara evaluasi yang digunakan ? 

Jawab: Evaluasi dilakukan dengan cara me-review bentuk permainan atau aktivitas yang telah 

dilaksanakan, kemudian memberikan tujuan dari permainan atau aktivitas tersebut sambil 

menyebutkan contoh dari bentu tindakan yang telah dilakukan oleh peserta. 



174 
 

 
 

30.Indikator apa yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pengaruh  OMT saat proses evaluasi 

pebelajaran ? 

Jawab: Yang utama ya mbak penyelesaan game, target waktu, kebersamaan dalam tim. 

31. Bagaimana perubahan yang terjadi setelah pembelajaran selesai? 

Jawab: Satu hal yang pasti mereka bahagia walaupun banyak yang mengeluh capek. Mereka banyak 

cerita kejadian-kejadian lucu saat permainan. Ini terbukti bahwa mereka mengenang kegiatan. 

Harapannya mereka juga mengenang pesan-pesan yang ada dalam setiap pembelajaran.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS TAHAPAN PEMBELAJARAN DALAM OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 

(OMT) PADA LEMBAGA AT WEST OUTBOUND TRAINING SEMARANG 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : Aji Rahmat 

Usia    : 30 Tahun 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir  : Kurikulum dan Teknologi Pendidikan  

Pekerjaan   : Fasilitator At-West dan Guru Olahraga Sekolah Alam 

Alamat    : Tembalang, Semarang 

Hari / tanggal / pukul  : Senin, 6 Januari 2014/ 16.00 wib 

 

I. Assesment Kebutuhan Belajar Outbound Management Training (OMT) Lembaga AT West Outbound 

Semarang 

A. Komponen Raw Input 

1. Mas, bagaimana menurut anda karakteristik peserta pada pelatihan outbound kali ini ? 

Jawab:  Menurut saya mereka sangat disiplin dan serius, ya kita tahu sendiri, peserta adalah tenaga 

lapangan dari PT. PLN persero. Namun, kurang santai untuk keadaan di luar pekerjaan. Ikut 

terbawa gitu lah mbak. 

2. Apakah karakteristik usia, pendidikan, latar belakang pekerjaan peserta mempengaruhi jenis pembelajaran 

yang akan di berikan ? 

Jawab:   Sepertinya tidak. Kami memenuhi pemintaan dari panitia peserta. Panitia yang sudah tahu kan 

mbak 

3. Karena pelatihan outbound sarat dengan kekompakan tim, bagaimana pembagian tim saat pelatihan kali 

ini? Adakah pertimbangan terhadap karakteristik peserta ? 

Jawab: Tidak, kami mencampur adukan peserta secara merata. Kami pilih-pilih secara acak. 

4. Apakah kondisi dan karakteristik peserta akan mempengaruhi pelatihan berupa bentuk dan jenis 

permainan outbound yang akan diberikan ? 

Jawab: Ya, karena karakteristik peserta akan dipengaruhi jenis pekerjaan mereka.  

 

FASILITATOR 2 
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B. Komponen Instrumental Input 

5. Bagaimanakan langkah-langkah perencaan pembelajaraan pelatihan outbound Lembaga At  West 

Outbound Training Semarang ? 

Jawab: Saya kurang paham, coba tanya mas muridi (penanggung jawab). 

6. Kapan perencanaan pembelajaran dilakukan ? 

Jawab: Biasanya 1 – 2 bulan sebelumnya. 

7. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajaran ? 

Jawab: Kami, tim dari At West Outbound Training dan dari institusi peserta outbound training. 

8. Bagaimanakah peran fasilitator dalam penyusunan pembelajaran pelatihan di Lembaga AT West 

Outbound Training Semarang ? 

Jawab: Saya adalah pelaksana saja, bukan begitu? 

 

9. Jika turut berperan apakah sebelum kegiatan pebelajaran fasilitator selalu membuat rancangan 

pembelajaran jenis dan bentuk permainan ? 

Jawab: Ya 

10.Sumber apa yang digunakan untuk acuan jenis dan bentuk pembelajaran yang akan diberikan ? 

Jawab: ada Direktori Kompetensi PT. PLN PERSERO edisi ke 5 tahun 2011, Code of conduct (COC) 

PT.PLN, tadi saya sempat baca sebentar. 

11.Apakah diadakan proses assessment kebutuhan belajar saat perencanaan pembelajaran dilakukan? 

Jawab: Pasti 

12.Jika iya, kapan dan bagaimana cara melakukan proses assessment kebutuhan belajar pada pelatihan kali 

ini ? 

Jawab: Ketika kami melakukan pertemuan dengan penanggungjawab peserta. Mereka menginginkan 

seperti apa dan kami akan menyesuaikan. Yah...namanya juga jual jasa. Menuruti yang 

mereka mau tanpa mengorbankan kreativitas saya juga lah. 

13.Bagaimana cara penentuan bentuk dan jenis aktivitas dalam perencanaan pembelajaran di Lembaga At 

West Outbound Training Semarang ? Lalu apa saja bentuk aktivitas pembelajaran pada pelatihan kali ini ? 

Jawab: Kami sesuaikan dengan keinginan klien. Mereka ingin membentuk peserta pada aspek apa? 

Misalkan keberaniaan maka kami akan mengambil contoh permainan flying fox . Untuk 

bentuk pembelajaran yang diberikan pada kesempatan kali ini berupa tatangan game itu 

sendiri yang terdiri dari pingpong cheser, throw and over, save the queen, radiasi dan the 

wall. 

14. Dimana lokasi pelaksanaan pelatihan kali ini ? Apakah penentuan lokasi pembelajaran termasuk dalam 

kewenangan Lembaga At West Outbound  Training Semarang ?atau menjadi pilihan organisasi klien ? 
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Jawab: Lokasi dilaksanakan di green valley bandungan, ini murni pilihan organisasi klien lho. 

15.Bagaimana cara penentuan dan penyesuaian media/ peralatan dalam  perencanaan pembelajaran di 

Lembaga At West Outbound Training  Semarang ? Lalu apa saja peralatan pembelajaran dalam pelatihan 

kali ini ? 

Jawab: Kalo itu ya dik....media dan peralatan disesuikan dengan menu dari outbound training yang 

akan dilaksanakan.  

16.Bagaimana menyusun susunan aktivitas pembelajaran pada pelatihan kali ini (sesuai dengan metodologi 

OMT) ?  

Jawab: Biasa. Selalu didahului ice breaking, game utama dan terakhir terdapat refleksi berupa 

training.Kamu juga pernah ikut outbound to?   

C. Komponen Enviropmental Input 

17.Adakah pengaruh hubungan kegiatan pemblajaran dengan situasi lokasi  

Jawab: Ya, sangat berpengaruhlah itu jelas banget. 

18. Bagaimanakah kira-kira pengaruh lokasi pelatihan kali ini dengan situasi pembelajaran ? 

Jawab: Karena tenang, peserta juga baik penerimaanya. 

II. Pelaksanaan dari berbagai bentuk dan jenis kegiatan belajar dalam outbound management 

training (OMT) lembaga AT West Outbound  

19.Media belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran ? 

Jawab: ada banyak, nanti saya beri daftarnya. 

20.Sumber belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran ? 

Jawab: Sesuai judul Silabus...itu apa Kurikulum Diklat Penunjang Outbound PDKB TT Character 

Building to the Winning Team ya ?? 

21.Bagaimana bentuk komunikasi yang digunakan dalam proses Pembelajaran OMT pada saat pelatihan ?  

Jawab:  Lisan mbak, memang komunikasi gimana maksutnya. 

22. Bagaimana pengorganisasian peserta pelatihan dalam proses pembelajaran ? 

Jawab: Kami buat permainan outbound dengan pos-pos keliling. Biar lebih intens. 

23.Bagaimana situasi yang disediakan saat proses pembelajaran OMT ? 

Jawab: Pastinya menyenangkan dong.  

24.Bagaimana proses interaksi yang terjadi antar peserta pelatihan saat proses pembelajaran ?  

Jawab: Beberapa pertama terlihat sangat serius, lama-lama mereka terlihat mencair. 
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III. Evaluasi Kegiatan Belajar Outbound Management Training (OMT)  Lembaga AT West Outbound 

Semarang 

A. Pelaksanaan evaluasi 

25. Hal-hal apa saja yang di evaluasi dalam pembelajaran OMT saat itu ? 

Jawab: Semuanya, aspek yang kami targetkan. Penerimaan peserta terhadap setiap masing-masing 

permainan outbound 

26. Apa tujuan dilaksanakannya evaluasi ? 

Jawab: Evaluasi dilaksanakan untuk mengambil makna dari apa yang telah dilaksanakan peserta. 

Untuk mengethui juga kira-kira karakteristik peserta ini perlu apa untuk menjadi karyawan 

PDKB dan bisa jadi sebagai salah satu acuan kenaikan pangkat. Jadi ini bukan untuk 

menunjukan kekuatan antar tim atau siapa pemenangnya. Kalaupun kemenangan itu akan 

dijelaskan bahwa tim sudah mampu bekerja sama, saling menghargai dan bekerja keras 

misalnya.  

27. Kapan dilaksanakanannya evaluasi ? 

Jawab: Di akhir, evaluasi di akhir kegiatan, akhir permainan maksutnya. 

B. Teknik evaluasi 

28. Bagaimanakah bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan ? 

Jawab: Evaluasi dilaksanakan secara indoor ataupun outdoor, dengan pengumpulan semua peserta, 

dan dilaksanakan setelah peserta istirahat dan tidak dalam keadaan tertekan. 

29.Bagamana cara evaluasi yang digunakan ? 

Jawab: Evaluasi dilakukan dengan cara me-review bentuk permainan atau aktivitas yang telah 

dilaksanakan, kemudian memberikan tujuan dari permainan atau aktivitas tersebut sambil 

menyebutkan contoh dari bentuk tindakan yang telah dilakukan oleh peserta. 

30.Indikator apa yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pengaruh  OMT saat proses evaluasi 

pebelajaran ? 

Jawab: Wah itu selalu dilihat dari penyelesaian game, target waktu, kebersamaan dalam tim. Seperti 

pada permainan anak-anak gitu deh. 

31. Bagaimana perubahan yang terjadi setelah pembelajaran selesai ? 

Jawab: Terlihat lebih bahagia, pada bisa teriak-teriak gitu. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS TAHAPAN PEMBELAJARAN DALAM OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 

(OMT) PADA LEMBAGA AT WEST OUTBOUND TRAINING SEMARANG 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : Bahtiar 

Usia    : 34 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : Pendidikan Jasmani dan Keolaharagaan 

Pekerjaan   : Fasilitator dan Pengurus At-West  

Alamat   : Pasadena, Semarang 

Hari / tanggal / pukul : Selasa, 7 Januari 2014/ 09.00 WIB 

 

 

I. Assesment Kebutuhan Belajar Outbound Management Training (OMT) Lembaga AT West Outbound 

Semarang 

A. Komponen Raw Input 

1. Bagaimana karakteristik peserta pada pelatihan outbound kali ini, menurut mas ? 

Jawab:  Menurut saya, karena peserta adalah para petugas PLN yang bekerja di tegangan dan ketinggian 

tertentu mereka terlihat tegang dan serius, disiplin pasti.  

2. Apakah karakteristik usia, pendidikan, latar belakang pekerjaan peserta mempengaruhi jenis pembelajaran 

yang akan di berikan ? 

Jawab:   Kami memenuhi pemintaan dari panitia peserta sebelumnya telah dipertimbangkan oleh mas 

Muridi 

3. Karena pelatihan outbound sarat dengan kekompakan tim, bagaimana pembagian tim saat pelatihan kali 

ini? Adakah pertimbangan terhadap karakteristik peserta ? 

Jawab: Tidak, kami mengacaknya biasa. Seperti berhitung gitu. 

4. Apakah kondisi dan karakteristik peserta akan mempengaruhi pelatihan berupa bentuk dan jenis 

permainan outbound yang akan diberikan ? 

Jawab: Tidak, karena karakteristik akan muncul ketika telah selesai kegiatan. Akan terlihat dengan 

adanya observer, jadi mbak tugas fasilitator itu macam-macam. 

FASILITATOR 3 
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B. Komponen Instrumental Input 

5. Bagaimanakan langkah-langkah perencaan pembelajaraan pelatihan outbound Lembaga At  West 

Outbound Training Semarang ? 

Jawab: Penilaian awal, pembuatan silabus, briefing, persiapan alat, lokasi dan mulai kegiatan. 

6. Kapan perencanaan pembelajaran dilakukan ? 

Jawab: Biasanya lebih dari satu bulan sebelumnya mbak, lumayanlah persiapannya sendiri. Harus 

matang, apalagi pesertanya banyak gini. 

7. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajaran ? 

Jawab: Kami, tim dari At West Outbound Training dan dari institusi peserta outbound training. 

8. Bagaimanakah peran fasilitator dalam penyusunan pembelajaran pelatihan di Lembaga AT West 

Outbound Training Semarang ? 

Jawab: Kami juga memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan konsep lapangan, tetapi tidak semua 

mbak. Biasanya mas Muridi meminta yang telah memiliki jam terbang tinggi menjadi fasilitator. 

Biasanya saya, Manik atau Mas Reza. Mereka dianggap paham membuat silabus, secara juga 

lulusan program pendidikan dan keguruan. Kalau yang lain belum. Mungkin hanya dilibatkan 

dalam mempersiapkan alat saja.   

 

9. Jika turut berperan apakah sebelum kegiatan pebelajaran fasilitator selalu membuat rancangan 

pembelajaran jenis dan bentuk permainan ? 

Jawab: Ya kadang-kadang 

10.Sumber apa yang digunakan untuk acuan jenis dan bentuk pembelajaran yang akan diberikan ? 

Jawab: Buku panduan game, pada kesempatan kali ini di outbound PDKB kami menggunakan  Direktori 

Kompetensi PT. PLN PERSERO edisi ke 5 tahun 2011, Code of conduct (COC) PT.PLN. 

11.Apakah diadakan proses assessment kebutuhan belajar saat perencanaan pembelajaran dilakukan? 

Jawab: Pasti 

12.Jika iya, kapan dan bagaimana cara melakukan proses assessment kebutuhan belajar pada pelatihan kali 

ini ? 

Jawab: Ketika kami melakukan pertemuan dengan penanggungjawab peserta.  

13.Bagaimana cara penentuan bentuk dan jenis aktivitas dalam perencanaan pembelajaran di Lembaga At 

West Outbound Training Semarang ? Lalu apa saja bentuk aktivitas pembelajaran pada pelatihan kali ini ? 

Jawab: Kami sesuaikan dengan klien. pada kesempatan kali ini terdiri dari pingpong cheser, throw 

and over, save the queen, radiasi dan the wall. 

14. Dimana lokasi pelaksanaan pelatihan kali ini ? Apakah penentuan lokasi pembelajaran termasuk dalam 

kewenangan Lembaga At West Outbound  Training Semarang ?atau menjadi pilihan organisasi klien ? 
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Jawab: Lokasi dilaksanakan di green valley bandungan, ini adalah pilihan organisasi klien. Jadi 

pilihannya kadang lokasi menyesuaikan permainan atau permainan yang menyesuaikan 

lokasi, tapi kebanyakan kita yang menyesuaikan permainan, karena bentuk dan jenis 

permainan itu kan aspek paling penting ya mbak 

15.Bagaimana cara penentuan dan penyesuaian media/ peralatan dalam  perencanaan pembelajaran di 

Lembaga At West Outbound Training  Semarang ? Lalu apa saja peralatan pembelajaran dalam pelatihan 

kali ini ? 

Jawab: Media dan peralatan disesuikan dengan menu dari outbound training yang akan dilaksanakan.  

16.Bagaimana menyusun susunan aktivitas pembelajaran pada pelatihan kali ini (sesuai dengan metodologi 

OMT) ?  

Jawab: Selalu didahului ice breaking, game utama dan terakhir terdapat refleksi berupa training. 

Untuk kegiatan game selalu ada ceramah juga didalamnya. Penjelasan itu lho, kan ceramah to.

  

C. Komponen Enviropmental Input 

17.Adakah pengaruh hubungan kegiatan pembelajaran dengan situasi lokasi  

Jawab: Ya, sangat berpengaruh.  

18. Bagaimanakah kira-kira pengaruh lokasi pelatihan kali ini dengan situasi pembelajaran ? 

Jawab: Sedikit tidak berpengaruh, karena lumayan tenang dan mendukung kegiatan outbound. 

II. Pelaksanaan dari berbagai bentuk dan jenis kegiatan belajar dalam outbound management 

training (OMT) lembaga AT West Outbound  

19.Media belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran ? 

Jawab: Macam-macam ada di daftar.Baca sendiri ya mbak. 

20.Sumber belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran ? 

Jawab: Silabus Kurikulum Diklat Penunjang Outbound PDKB TT Character Building to the Winning 

Team 

21.Bagaimana bentuk komunikasi yang digunakan dalam proses Pembelajaran OMT pada saat pelatihan ?  

Jawab:  Bentuknya ya berupa komunikasi antar peserta, peserta dengan fasilitator dan komunikasi 

antar fasilitator sendiri. 

22. Bagaimana pengorganisasian peserta pelatihan dalam proses pembelajaran ? 

Jawab: Kami buat pos-pos keliling, pos laba-laba. Pusat di tengah. Jadi peserta dibagi acak dengan 

menyebutkan angka 1 sampai 12 bergiliran. Yang menyebut angka 1 dikumpulkan dengan 

angka 1, yang 7 dengan angka 7 seterusnya. Jadi akan ada 12 kelompok yang isinya 10 orang. 

Nah kan satu hari ada 6 permainan jadi per pos nanti akan kami temukan 2 kelompok untuk 

bertanding. 



182 
 

 
 

23.Bagaimana situasi yang disediakan saat proses pembelajaran OMT ? 

Jawab: Peserta antusias dan menurut saya mereka juga terlihat senang dan manyatu  

24.Bagaimana proses interaksi yang terjadi antar peserta pelatihan saat proses pembelajaran ?  

Jawab: Ada yang pasif dan ada yang aktif, itu sudah biasa. 

III. Evaluasi Kegiatan Belajar Outbound Management Training (OMT)  Lembaga AT West Outbound 

Semarang 

A. Pelaksanaan evaluasi 

25. Hal-hal apa saja yang di evaluasi dalam pembelajaran OMT saat itu ? 

Jawab: Penerimaan peserta terhadap setiap masing-masing permainan outbound ,ya tadi ada yang 

aktif ada yang pasif. 

26. Apa tujuan dilaksanakannya evaluasi ? 

Jawab: Untuk refleksi mbak biar mereka pada ngerti artinya, mengartikan setiap permainan terhadap 

tujuan sebenarnya.  

27. Kapan dilaksanakanannya evaluasi ? 

Jawab: Pada akhir setiap sesi dan pada acara  training semacam motivation class gitu. 

B. Teknik evaluasi 

28. Bagaimanakah bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan ? 

Jawab: Evaluasi dilaksanakan secara indoor ataupun outdoor, dengan pengumpulan semua peserta, 

dan dilaksanakan setelah peserta istirahat dan tidak dalam keadaan tertekan. 

29.Bagamana cara evaluasi yang digunakan ? 

Jawab: Kami ceramah seperti guru begitu hehehe.... 

30.Indikator apa yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pengaruh  OMT saat proses evaluasi 

pebelajaran ? 

Jawab: Ini yang pasti, ada penyelesaian game, target waktu, kebersamaan dalam tim. 

31. Bagaimana perubahan yang terjadi setelah pembelajaran selesai ? 

Jawab: Mereka bercerita tadi seperti ini tadi seperti itu, sepertinya mereka mengenangnya.  
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS TAHAPAN PEMBELAJARAN DALAM OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 

(OMT) PADA LEMBAGA AT WEST OUTBOUND TRAINING SEMARANG 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : Tri Mawardi 

Usia    : 30 Tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : Pendidikan Akuntansi 

Pekerjaan   : Fasilitator At-West dan Freelance 

Alamat   : Gunungpati, Semarang 

Hari / tanggal / pukul : Selasa, 7 Januari 2014/ 16.00 WIB 

 

 

I. Assesment Kebutuhan Belajar Outbound Management Training (OMT) Lembaga AT West Outbound 

Semarang 

B. Komponen Raw Input 

1. Mas, menurut anda bagaimana karakteristik peserta pada pelatihan outbound kali ini ? 

Jawab:  Kalau menurut mas Muridi, pesertanya kan petugas listrik 20 ribu volt keatas. Jadi mereka sangat 

keras, saklek dan disiplin tinggi, kadang hubungan sosial mereka sedikit kurang gitu deh mbak. 

2. Apakah karakteristik usia, pendidikan, latar belakang pekerjaan peserta mempengaruhi jenis pembelajaran 

yang akan di berikan ? 

Jawab:   Tidak 

3. Karena pelatihan outbound sarat dengan kekompakan tim, bagaimana pembagian tim saat pelatihan kali 

ini? Adakah pertimbangan terhadap karakteristik peserta ? 

Jawab: Tidak, kami mencampur adukan peserta saja mbak, ini juga salah satu mendukung pelaksanaan 

outbound yang efektif. 

4. Apakah kondisi dan karakteristik peserta akan mempengaruhi pelatihan berupa bentuk dan jenis 

permainan outbound yang akan diberikan ? 

Jawab: Ya begitulah.  

B. Komponen Instrumental Input 

FASILITATOR 4 
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5. Bagaimanakan langkah-langkah perencanaan pembelajaraan pelatihan outbound Lembaga At  West 

Outbound Training Semarang ? 

Jawab: Kami membuat silabus, tapi biasanya silabus dibuat oleh Mas Muridi. Coba tanya dia saja. 

Karena lokasi telah dipilih kami menentukan permainan apa saja yang cocok dengan aspek yang 

diminta klien kemudian menyesuaikan permainan dengan tempat. Apakah mendukung atau 

tidak. 

6. Kapan perencanaan pembelajaran dilakukan ? 

Jawab: Pastinya sebelum kegiatan berlangsung lah. 

7. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajaran ? 

Jawab: Penanggungjawab dan fasilitator inti seperti saya, mas manik, mas ari, hasan. Yang lain kan 

lebih pada pendukung saja, apalagi tim psikologi itu hanya dibantu untuk menilai. 

8. Bagaimanakah peran fasilitator dalam penyusunan pembelajaran pelatihan di Lembaga AT West 

Outbound Training Semarang ? 

Jawab: Fasilitator memiliki tugas merencanakan dan melaksanakan konsep lapangan  

 

9. Jika turut berperan apakah sebelum kegiatan pebelajaran fasilitator selalu membuat rancangan 

pembelajaran jenis dan bentuk permainan ? 

Jawab: Ya 

10.Sumber apa yang digunakan untuk acuan jenis dan bentuk pembelajaran yang akan diberikan ? 

Jawab: Diktat-diktat lembaga, koleksi pribadi yang disimpulkan dalam silabus, mbak tahu silabus kan? 

11.Apakah diadakan proses assessment kebutuhan belajar saat perencanaan pembelajaran dilakukan? 

Jawab: Tentu. 

12.Jika iya, kapan dan bagaimana cara melakukan proses assessment kebutuhan belajar pada pelatihan kali 

ini ? 

Jawab: Ya ketika bertemu dengan klien kami akan menemukan aspek yang diminta, lokasi yang 

dikehendaki dan penentuan waktu. Kemudian kami akan mempelajari permainan outbound 

yang sesuai, panjang mbak. 

13.Bagaimana cara penentuan bentuk dan jenis aktivitas dalam perencanaan pembelajaran di Lembaga At 

West Outbound Training Semarang ? Lalu apa saja bentuk aktivitas pembelajaran pada 

pelatihan kali ini ? 

Jawab: Melihat referensi pada diktat kami mbak, mana yang cocok gitu to. Kalau kemarin, permainan 

game itu sendiri yang terdiri dari pingpong cheser, throw and over, save the queen, radiasi 

dan the wall. 

14. Dimana lokasi pelaksanaan pelatihan kali ini ? Apakah penentuan lokasi pembelajaran termasuk dalam 

kewenangan Lembaga At West Outbound  Training Semarang ?atau menjadi pilihan organisasi klien ? 
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Jawab: Di green valley bandungan, lokasi ditawarkan oleh AT WEST outbound training tetapi untuk 

penentuan sepenuhnya di tangan organisasi klien. 

15.Bagaimana cara penentuan dan penyesuaian media/ peralatan dalam  perencanaan pembelajaran di 

Lembaga At West Outbound Training  Semarang ? Lalu apa saja peralatan pembelajaran dalam pelatihan 

kali ini ? 

Jawab: Semua sesuai kebutuhan permainan. Peralatanya meliputi sound system indoor dan outdoor, 

peralatan game, media training (proyektor, kertas, alat tulis, perangkat Komputer). Untuk 

pelatihan kali yang peralatannya non game sudah ada di lokasi resort nya. Yang peralatan 

permainan kami yang menyediakan. Semua sesuai dengan jumlah peserta yang datang per 

pos. Begitu mbak 

16.Bagaimana menyusun susunan aktivitas pembelajaran pada pelatihan kali ini (sesuai dengan metodologi 

OMT) ?  

Jawab: Silabus, semua sudah ada dalam silabus yang kami buat mbak.  

C. Komponen Enviropmental Input 

17.Adakah pengaruh hubungan kegiatan pemblajaran dengan situasi lokasi  

Jawab: Tentulah.  

18. Bagaimanakah kira-kira pengaruh lokasi pelatihan kali ini dengan situasi pembelajaran ? 

Jawab: Lumayan mbak, tapi kebetulan lokasinya tidak se umum lokasi wisata lainnya, jadi peserta 

terlihat serius dan tertantang untuk bermain apa saja. 

II. Pelaksanaan dari berbagai bentuk dan jenis kegiatan belajar dalam outbound management 

training (OMT) lembaga AT West Outbound  

19.Media belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran ? 

Jawab: Media belajar outbound dong mbak, tadi sudah lihat kan 

20.Sumber belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran ? 

Jawab: Kurikulum Diklat Penunjang Outbound PDKB TT Character Building to the Winning Team 

21.Bagaimana bentuk komunikasi yang digunakan dalam proses Pembelajaran OMT pada saat pelatihan ?  

Jawab:  Komunikasi masal dalam ruangan dan komunikasi langsung dalam outdoor game. 

22. Bagaimana pengorganisasian peserta pelatihan dalam proses pembelajaran ? 

Jawab: Dibagi tim, kami membagi 10 orang pertim kemudian kami memutar per pos. Jadi mereka 

akan bertemu pertim tim yang berbeda pada tiap pos, bisa dibayangkan kan mbak?  

23.Bagaimana situasi yang disediakan saat proses pembelajaran OMT ? 

Jawab: Menantang dan membuat mereka penasaran kemudian ingin mencobanya, itu tugas kami 

mbak.  
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24.Bagaimana proses interaksi yang terjadi antar peserta pelatihan saat proses pembelajaran ?  

Jawab: Bebas, kami tidak pernah menyuruh mereka serius. Kan semua akan dinilai mbak. 

III. Evaluasi Kegiatan Belajar Outbound Management Training (OMT)  Lembaga AT West Outbound 

Semarang 

A. Pelaksanaan evaluasi 

25. Hal-hal apa saja yang di evaluasi dalam pembelajaran OMT saat itu ? 

Jawab: Yang di psikogram itu, apa ya...oh percaya diri, tanggung jawab, disiplin, komitmen, saling 

menghormati, kepemimpinan. Ya mbak mbak...coba dilihat sendiri, saya juga agak lupa. 

26. Apa tujuan dilaksanakannya evaluasi ? 

Jawab: Kenangan. Biar mereka ingat gitu saya pernah outbound Flying Fox, berarti saya berani.  

27. Kapan dilaksanakanannya evaluasi ? 

Jawab: Di semua akhir permainan.  

B. Teknik evaluasi 

28. Bagaimanakah bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan ? 

Jawab: Pertanyaan pancingan kemudian ceramah motivasi kaya Mario Teguh itu lho mbak,hahaha..... 

29.Bagamana cara evaluasi yang digunakan ? 

Jawab: Langsung dengan peserta, lisan saja. Kan lebih santai. 

30.Indikator apa yang digunakan untuk menentukan keberhasilan pengaruh  OMT saat proses evaluasi 

pebelajaran ? 

Jawab: Durasi penyelesaian game. 

31. Bagaimana perubahan yang terjadi setelah pembelajaran selesai? 

Jawab: Lelah pastinya mbak, banyak yang ngeluh pengen pijet. Tapi mereka senang dan terkesan, 

buktinya banyak yang setelah itu pada guyonan. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS TAHAPAN PEMBELAJARAN DALAM OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 

(OMT) PADA LEMBAGA AT WEST OUTBOUND TRAINING SEMARANG 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : Aditya Candra Darmawan 

Usia    : 28 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : Teknik Elektro 

Pekerjaan   : Pelaksana pekerjaan dengan tegangan tinggi 

Alamat   : Ngaliyan Semarang 

Hari / tanggal / pukul : Sabtu, 4 Januari 2014/ 18.30 

 

I. Assesment kebutuhan belajar  outbound management training (OMT) lembaga AT West 

Outbound Semarang 

A. Komponen Raw Input 

1. Bapak, sepengetahuan anda bagaimana sejarah perusahaan/organisasi anda memilih outbound 

training  sebagai bentuk pelatihan dan  bisa memilih Lembaga At West Outbound Training 

Semarang? 

Jawab: Saya kurang tahu ya mbak, semua sudah dipersiapkan oleh lembaga diklat PDKB PLN 

jadi saya disini murni sebagai peserta yang ndak tahu apa-apa. Tahu-tahu ada jadwal 

diklat seluruh Indonesia. Kalau anda ingin lebih jelas lebih baik tanya sama pak Anton 

Suranto. 

 

2. Dari mana anda mengetahui Lembaga At West Outbound Training Semarang ? 

Jawab :  Kalau saya pribadi ya dari acara ini mbak, Cuma dulu saya pernah denger dari senior-

senior saya yang pernah ikut diklat ya yang megang dari mas Muridi dkk itu. 

 

3. Bagaimana sistem pendaftaran dan penerimaan untuk dapat mengikuti pelatihan di Lembaga At West 

Outbound Training Semarang ini? 

Jawab :  Untuk pendaftaran ya tadi yang daftakan pak Anton, penerimaan tidak ada mbak, kaya 

mau kuliah aja kok penerimaan. Mbak ini lho.... 

 

4. Kalau menurut Bapak sendiri, para pegawai PLN yang mengikuti outbound ini bagaimana? Bapak 

sendiri misalnya ? 

PESERTA PELATIHAN 1 
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Jawab: Kalau saya orangnya disiplin mbak, saya kurang guyon. Kerja, pulang kerja tidur....ga 

pernah kongkow-kongkow gitu lah... 

 

5. Karena pelatihan outbound sarat dengan kekompakan tim, bagaimana pembagian tim saat pelatihan 

kali ini? Apakah anda meminta digabungkan dengan kelompok yang anda sukai orang-orangnya 

misalnya ? 

Jawab :  Tidak mbak, saya menuruti saja semua yang diminta mas instruktur. Kan pesan pak 

Anton kami harus mengikuti semua petunjuk, saya sih ikut saja. 

 

B. Komponen Instrumental Input 

6. Menurut anda bagaimana peran fasilitator selama pelatihan ? 

Jawab: Bagus ya, mereka kompak mbak. Ada yang menyiapkan alat, ada yang memandu kami, 

ada yang jadi motivator, ada yang mengarahkan. Tentunya mereka sangat ramah dan 

meskipun kami orang-orang tua yang susah diatur tapi mereka ga marah-marah.   

 

7. Bapak tahu, berapa jumlah fasilitator pada saat pelatihan? 

Jawab:  Banyak mbak, ada sekitar 20 lebih sepertinya ya mbak, waktu perkenalan pertama itu 

saya sampai lupa namanya siapa saja. Cantik-cantik mbak hehehe... 

 

8. Menurut Bapak, bagaimanakan awal pembelajaraan pelatihan yang anda alami ? 

Jawab: Ya, ada ice breaking yang bikin kita ketawa-ketawa itu mbak, ya pertama pembagian tim 

berhitung. Begitu mbak...mungkin itu sudah disiapkan sebelumnya antara pihak diklat 

PLN dengan outbound  AT West.  

 

9. Menurut Bapak, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajara ? 

Jawab:  Yang saya tau juga fasilitatornya ya mbak, kan kayaknya mikir banget gitu. 

 

10. Menurut Bapak, sebelum kegiatan apakah fasilitator terlihat menyiapkan permainan dahulu, atau 

sudah disiapkan dahulu ya pak ? 

Jawab:  Sepertinya mereka sudah nyiapin dulu ya mbak, kelihatan kok sudah bagus, ga kelabakan 

gitu. 

 

11. Menurut anda, anda tahu tidak sumber apa yang digunakan untuk acuan jenis dan bentuk 

pembelajaran yang akan diberikan ? 

Jawab : Ga tahu mbak, saya juga ga ngurus. hehehehe 

 

12. Dan menurut yang anda ketahui, apakah diadakan proses assessment kebutuhan belajar saat 

perencanaan pembelajaran dilakukan ? 

Jawab :  Enggak mbak, saya tidak tahu. Itu semua sudah disiapkan panitia pusdiklat. Saya tinggal 

datang saja. 
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13. Menurut Bapak, bagaimana bentuk aktivitas pembelajaran pada pelatihan kali ini ? Apakah 

sebelumnya anda ikut telibat ? 

Jawab:  Ya ada ice breaking, outbound pingpong cheser, the wall, T&O  terus ada apa lagi itu 

banyak, kami di tanya-tanya tadi bagaimana, disuruh merenung terus dimotivasi kaya 

Maroi teguh gitu mbak. 

 

14. Sepengetahuan anda, apakah penentuan lokasi pembelajaran termasuk dalam kewenangan Lembaga 

At West Outbound Training Semarang ?atau menjadi pilihan anda? 

Jawab:  Yang pasti biasanya pilihannya Panitia Diklat yang dari PLN ya mbak, kan tahun dulu 

juga sama di sini 

 

C. Komponen Enviropmental Input 

15. Selama anda menjadi peserta bagaimana pengaruh hubungan kegiatan pembelajaran dengan kondisi 

iklim organisasi/ perusahaan anda sebelumnya ? Apakah ada? 

Jawab : Ada ya mbak, kan kegiatan diklat ini supaya saya lebih percaya diri, lebih banyak bisa 

bekerja sama, ya selama ini saya merasa juga kalau di tempat kerja kurang.   

 

16. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh hubungan kegiatan pembelajaran dengan situasi lokasi 

pelatihan ? 

Jawab : Ya, tempatnya kan enak mbak, tenang jadi bisa los teriak-teriak Cuma dingin jadi kadang 

rasanya gimana gitu tapi secara keseluruhan enak kok mbak. Saya juga bisa mikir ini 

permainan untuk apa biar saya jadi gimana selanjutnya. 

 

 

II. Pelaksanaan dari berbagai bentuk dan jenis kegiatan belajar dalam outbound management 

training (OMT) lembaga  AT  West Outbound Semarang 

17. Menurut sepengetahuan Bapak, media belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung ? 

Jawab : Ya ada perlengkapan outbound ada sound system ada megaphone ada proyektor yang 

didalam ruangan. Itu yang saya tahu.  

 

18. Menurut sepengetahuan Bapak, sumber belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung ? Bisa orang atau panduan apa begitu pak? 

Jawab : Ya dari instruktur yang mencontohkan kita untuk ngapa-ngapain itu to mbak. 

 

19. Menurut sepengetahuan Bapak, bagaimana komunikasi yang digunakan fasilitator dalam proses 

pembelajaran OMT pada saat pelatihan ?  

Jawab : Lisan ya mbak, ya biasa, tidak baku. Santai. Mudah dipahami kok mbak. 
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20. Bagaimana pengorganisasian peserta pelatihan dalam proses pembelajaran ? Selama outbound dan 

trainig motivation ? 

Jawab :  Ya, Pertama perkenalan kan, terus kami dibuat perkelompok, kemudian kami muter-

muter per pos ketemu kelompok yang berbeda. Terus kalau sudah selesai semua 

dikumpulkan to dalam satu ruangkan. Penutupan 

21. Bagaimana situasi yang disediakan saat proses pembelajaran OMT dilaksanakan ?  

Jawab :  Menyenangkan mbak, rasanya saya tertantang terus. Pengen menang! Hahahaha... 

22. Apakah yang anda rasakan selama proses pelatihan ? 

Jawab :  Senang dan terkenang, pengen menang dan pengen ngejekin teman-teman lain tapi ya 

becanda aja sih mbak...hahahaha 

23. Sesuai yang Bapak rasakan, bagaimana proses interaksi yang terjadi antar peserta pelatihan saat 

proses pembelajaran ? Apakah anda merasa dekat ? 

Jawab : Ya dari yang tidak kenal, sepanjang permainan bertemu kami mulai mengenal akhirnya 

kenal semua dan sudah seperti keluarga. Sepertinya setelah ini kami akan bentuk reuni 

kelompok mbak. Hahahaha  

 

III. Evaluasi kegiatan belajar outbound management training (OMT) lembaga AT West Outbound 

Semarang 

C. Pelaksanaan evaluasi 

24. Menurut Anda, hal-hal apa saja yang di evaluasi dalam pembelajaran OMT  saat pelatihan ? 

Jawab : Ya, perasaan saya tadi ketika bermain. Sikap saya dan teman-teman gitu aja sih mbak.  

25. Menurut Bapak, apa sih tujuan dilaksanakannya evaluasi ? 

Jawab : Ya biar kita tahu to mbak tadi bermain outbound biar apa.  

26. Kapan dilaksanakanannya evaluasi ? 

Jawab : Ya setiap akhir bermain outbound sama waktu closing.  

 

D. Teknik evaluasi 

27. Bagaimanakah bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan ? 

Jawab :  Lisan mbak, ditanyai lalu dijelaskan gitu. 

 

28. Apa perubahan yang terjadi pada diri anda setelah pembelajaran selesai diberikan? 

Jawab :  Saya jadi lebih ceria, percaya diri dan semangat kerja serta tidak takut untuk kerja bareng 

sama orang yang baru kenal. 

 

29. Apa harapan anda setelah mendapatkan pelatihan di Lembaga At West Outbound Training Semarang 

? Apa anda menginginkan sertifikat ? 

Jawab :  Sertifikat ya pasti lah mbak, untuk formalitas kalau saya juga pernah diklat PLN, 

harapannya ya supaya ini tidak berhenti. Tiap tahun seperti ini lagi gak apa-apa untuk 

refreshing. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS TAHAPAN PEMBELAJARAN DALAM OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 

(OMT) PADA LEMBAGA AT WEST OUTBOUND TRAINING SEMARANG 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : Bogi Winuarso 

Usia    : 29 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : Teknik Mesin 

Pekerjaan   : Pelaksana pekerjaan dengan tegangan tinggi 

Alamat   : Krapyak, Semarang 

Hari / tanggal / pukul : Minggu, 5 Januari 2014/ 16.15 wib 

 

I. Assesment kebutuhan belajar  outbound management training (OMT) lembaga AT West Outbound 

Semarang 

A. Komponen Raw Input 

1. Bapak, sepengetahuan anda bagaimana sejarah perusahaan/organisasi anda memilih outbound 

training  sebagai bentuk pelatihan dan  bisa memilih Lembaga At West Outbound Training 

Semarang? 

Jawab: Wah itu sih urusan perusahaan, saya terima bersih untuk berangkat saja. 

 

2. Dari mana anda mengetahui Lembaga At West Outbound Training Semarang ? 

Jawab :  Dari diklat sebelumnya. 

 

3. Bagaimana sistem pendaftaran dan penerimaan untuk dapat mengikuti pelatihan di Lembaga At West 

Outbound Training Semarang ini? 

Jawab :  Ga tahu mbak. 

 

4. Kalau menurut Bapak sendiri, para pegawai PLN yang mengikuti outbound ini bagaimana? Bapak 

sendiri misalnya ? 

Jawab: Kalau saya orangnya cuek mbak, gag pernah ngurus yang ga penting-penting. Kerja aja 

sudah berat gitu, capek. Sebenarmya ikut Diklat juga males tapi ternyata lumayan sih jadi 

agak fresh. 

 

PESERTA PELATIHAN 2 
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5. Karena pelatihan outbound sarat dengan kekompakan tim, bagaimana pembagian tim saat pelatihan 

kali ini? Apakah anda meminta digabungkan dengan kelompok yang anda sukai orang-orangnya 

misalnya ? 

Jawab :  Tidak mbak, saya nurut saja. 

 

B. Komponen Instrumental Input 

6. Menurut anda bagaimana peran fasilitator selama pelatihan ? 

Jawab: Ya memandu kita, baik kok..pas. Gag grusa grusu juga kayaknya profesional sudah. 

 

7. Bapak tahu, berapa jumlah fasilitator pada saat pelatihan? 

Jawab:  22 apa ya, tadi waktu perkenalan gitu sih.. 

 

8. Menurut Bapak, bagaimanakan awal pembelajaraan pelatihan yang bapak alami ? 

Jawab: Perkenalan, terus ada permainan tangkap babi itu yang bikin kita jadi kenal sama peserta 

lain, terus pembagian tim ya terus mulai deh outbound.  

 

9. Menurut Bapak, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajara ? 

Jawab:  Fasilitator mungkin mbak ? 

 

10. Menurut Bapak, sebelum kegiatan apakah fasilitator terlihat menyiapkan permainan dahulu, atau 

sudah disiapkan dahulu ya pak ? 

Jawab:  Ya pasti lah, orang sebanyak ini gitu loh. 

 

11. Menurut anda, anda tahu tidak sumber apa yang digunakan untuk acuan jenis dan bentuk 

pembelajaran yang akan diberikan ? 

Jawab : Itu sepertinya ada panduannya dari PLN ya mbak. 

 

12. Dan menurut yang anda ketahui, apakah diadakan proses assessment kebutuhan belajar saat 

perencanaan pembelajaran dilakukan ? 

Jawab :  Enggak mbak, saya tidak tahu. 

 

13. Menurut Bapak, bagaimana bentuk aktivitas pembelajaran pada pelatihan kali ini ?  

Jawab:  Ya ada ice breaking, outbound pingpong cheser, the wall, T&O   

 

14. Sepengetahuan anda, apakah penentuan lokasi pembelajaran termasuk dalam kewenangan Lembaga 

At West Outbound Training Semarang ?atau menjadi pilihan anda? 

Jawab:  Yang pasti biasanya dari Panitia Diklat yang dari PLN ya mbak 
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C. Komponen Enviropmental Input 

15. Selama anda menjadi peserta bagaimana pengaruh hubungan kegiatan pembelajaran dengan kondisi 

iklim organisasi/ perusahaan anda sebelumnya ? Apakah ada? 

Jawab : Ada ya mbak, dari pekerjaan yang bikin capek, tegang, deg-degan kena marah terus disini 

bisa bebas, bisa teriak-teriak. 

 

16. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh hubungan kegiatan pembelajaran dengan situasi lokasi 

pelatihan ? 

Jawab : Seru mbak, tempatnya enak dan ga umum yang banyak orang-orang gitu. 

 

 

II. Pelaksanaan dari berbagai bentuk dan jenis kegiatan belajar dalam outbound management 

training (OMT) lembaga  AT  West Outbound Semarang 

17. Menurut sepengetahuan Bapak, media belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung ? 

Jawab : Ember, bola, tali, papan yang buat outbound ada sound system ada megaphone sama yang 

untuk di dalam ruangan itu. 

 

18. Menurut sepengetahuan Bapak, sumber belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung ? Bisa orang atau panduan apa begitu pak? 

Jawab : Ya dari mas Muri dan teman-temannya itu dong mbak. 

 

19. Menurut sepengetahuan Bapak, bagaimana komunikasi yang digunakan fasilitator dalam proses 

pembelajaran OMT pada saat pelatihan ?  

Jawab : Lisan ya mbak, ya biasa, tidak baku. Santai. Mudah dipahami kok mbak. 

 

20. Bagaimana pengorganisasian peserta pelatihan dalam proses pembelajaran ? Selama outbound dan 

trainig motivation ? 

Jawab :  Dibuatkelompok mbak, kita dibuat per tim agar bisa bekerja sama. 

 

21. Bagaimana situasi yang disediakan saat proses pembelajaran OMT dilaksanakan ?  

Jawab :  Seru dan saya merasa tertantang. 

 

22. Apakah yang anda rasakan selama proses pelatihan ? 

Jawab :  Senang dan capek, tapi ya lumayan lah jadi segaaarr... 

 

23. Sesuai yang Bapak rasakan, bagaimana proses interaksi yang terjadi antar peserta pelatihan saat 

proses pembelajaran ? Apakah anda merasa dekat ? 

Jawab : Tentu, saya senang. Pokoknya tetap semangat!!  
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III. Evaluasi kegiatan belajar outbound management training (OMT) lembaga AT West Outbound 

Semarang 

A. Pelaksanaan evaluasi 

24. Menurut Anda, hal-hal apa saja yang di evaluasi dalam pembelajaran OMT  saat pelatihan ? 

Jawab : Pemahaman saya terhadap permainan, kerjasama yang benar, percaya diri, menghargai 

komitmen.  

 

25. Menurut Bapak, apa sih tujuan dilaksanakannya evaluasi ? 

Jawab : Supaya pelatihan outbound ini ada gunanya kan mbak. 

 

26. Kapan dilaksanakanannya evaluasi ? 

Jawab : Waktu closing mbak..  

 

B. Teknik evaluasi 

27. Bagaimanakah bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan ? 

Jawab :  Ditanyai lalu dijelaskan. 

 

28. Apa perubahan yang terjadi pada diri anda setelah pembelajaran selesai diberikan? 

Jawab :  Saya jadi lebih percaya diri dan senang mbak, lebih segar.. 

 

29. Apa harapan anda setelah mendapatkan pelatihan di Lembaga At West Outbound Training Semarang 

? Apa anda menginginkan sertifikat ? 

Jawab :  Sertifikat ya kalau dikasih y Alhamdulillah, harapannya ya semoga kita semua tidak lupa 

dengan pelatihan ini. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS TAHAPAN PEMBELAJARAN DALAM OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 

(OMT) PADA LEMBAGA AT WEST OUTBOUND TRAINING SEMARANG 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : Novan Nur Hidayah  

Usia    : 29 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : Teknik Elektro 

Pekerjaan   : Pelaksana pekerjaan dengan tegangan tinggi 

Alamat   : Pasadena, Semarang 

Hari / tanggal / pukul : Minggu, 5 Januari 2014 

 

I. Assesment kebutuhan belajar  outbound management training (OMT) lembaga AT West 

Outbound Semarang 

A. Komponen Raw Input 

1. Bapak, sepengetahuan anda bagaimana sejarah perusahaan/organisasi anda memilih outbound 

training  sebagai bentuk pelatihan dan  bisa memilih Lembaga At West Outbound Training 

Semarang? 

Jawab: Kalau itu monggo njenengan lebih baik tanya sama pak Anton Suranto saja. 

 

2. Dari mana anda mengetahui Lembaga At West Outbound Training Semarang ? 

Jawab :  Di website pernah mbak, tapi kalau yang secara nyata ya sekarang ini. 

 

3. Bagaimana sistem pendaftaran dan penerimaan untuk dapat mengikuti pelatihan di Lembaga At West 

Outbound Training Semarang ini? 

Jawab :  Itu ya perusahaan dong mbak.. 

 

4. Kalau menurut Bapak sendiri, para pegawai PLN yang mengikuti outbound ini bagaimana? Bapak 

sendiri misalnya ? 

Jawab: Disiplin tinggi, pekerja keras dan kuat pasti mbak. 

 

PESERTA PELATIHAN 3 
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5. Karena pelatihan outbound sarat dengan kekompakan tim, bagaimana pembagian tim saat pelatihan 

kali ini? Apakah anda meminta digabungkan dengan kelompok yang anda sukai orang-orangnya 

misalnya ? 

Jawab :  Ya tidak... 

 

B. Komponen Instrumental Input 

6. Menurut anda bagaimana peran fasilitator selama pelatihan ? 

Jawab: Cukup baik mbak, mereka telihat kompak dan paham sama tugasnya masing-masing.   

 

7. Bapak tahu, berapa jumlah fasilitator pada saat pelatihan? 

Jawab:  22 orang ya mbak. 

 

8. Menurut Bapak, bagaimanakan awal pembelajaraan pelatihan yang anda alami ? 

Jawab: Ya, ada ice breaking dan berhitung supaya terbentuk kelompok.  

 

9. Menurut Bapak, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajara ? 

Jawab:  Yang saya tau juga fasilitatornya ya mbak, kan kayaknya mikir banget gitu. 

 

10. Menurut Bapak, sebelum kegiatan apakah fasilitator terlihat menyiapkan permainan dahulu, atau 

sudah disiapkan dahulu ya pak ? 

Jawab:  Sudah, kelihatan kok sudah bagus, pas! 

 

11. Menurut anda, anda tahu tidak sumber apa yang digunakan untuk acuan jenis dan bentuk 

pembelajaran yang akan diberikan ? 

Jawab : Buku diklat dari PLN mungkin mbak 

 

12. Dan menurut yang anda ketahui, apakah diadakan proses assessment kebutuhan belajar saat 

perencanaan pembelajaran dilakukan ? 

Jawab :  Enggak mbak, saya tidak paham juga. 

 

13. Menurut Bapak, bagaimana bentuk aktivitas pembelajaran pada pelatihan kali ini ? Apakah 

sebelumnya anda ikut telibat ? 

Jawab:  Bermain sambil belajar. 

 

14. Sepengetahuan anda, apakah penentuan lokasi pembelajaran termasuk dalam kewenangan Lembaga 

At West Outbound Training Semarang ?atau menjadi pilihan anda? 

Jawab:  Kalau itu pasti dari Panitia Diklat yang dari PLN, mas Muridi dkk paling Cuma masalah 

outbound aja.. 

 

C. Komponen Enviropmental Input 
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15. Selama anda menjadi peserta bagaimana pengaruh hubungan kegiatan pembelajaran dengan kondisi 

iklim organisasi/ perusahaan anda sebelumnya ? Apakah ada? 

Jawab : Ada, kayaknya setelah ikut outbound yang seperti ini, mungkin bisa lebih kerj sama sama 

teman-teman di kantor lainnya, biasa kita cenderung gontok-gontokan.   

 

16. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh hubungan kegiatan pembelajaran dengan situasi lokasi 

pelatihan ? 

Jawab : Yang pasti dingin ya, jadi kadang males untuk gerak. Tapi kata mas nya kalau nggak 

gerak jadi tambah dingin. Terus lebih khusus ga ditempat yang umum jadi saya lebih 

percaya diri untuk ngapa-ngapain tanpa dilihat orang lain. 

 

 

II. Pelaksanaan dari berbagai bentuk dan jenis kegiatan belajar dalam outbound management 

training (OMT) lembaga  AT  West Outbound Semarang 

17. Menurut sepengetahuan Bapak, media belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung ? 

Jawab : Ya ada perlengkapan outbound ada sound system ada megaphone ada proyektor yang 

didalam ruangan. Itu yang saya tahu.  

 

18. Menurut sepengetahuan Bapak, sumber belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung ? Bisa orang atau panduan apa begitu pak? 

Jawab : Ya dari instruktur yang mencontohkan kita untuk ngapa-ngapain itu to mbak. 

 

19. Menurut yang Bapak rasakan, bagaimana komunikasi yang digunakan fasilitator dalam proses 

pembelajaran OMT pada saat pelatihan ?  

Jawab : Fasilitator cukup komunikatif, fasilitator sangat peka terhadap gerakan peserta dan saya 

sebagai peserta sangat mudah untuk mengetahui apa maksud dari masing-masing 

panduan yang diberikan fasilitator. Bahasanya juga enak, tidak baku namun asik, jadi 

tidak terasa beban yang mendengarkan.  

 

20. Bagaimana pengorganisasian peserta pelatihan dalam proses pembelajaran ? Selama outbound dan 

trainig motivation ? 

Jawab :  Kita dibuat per tim mbak. Satu tim saya ada 10 orang. Semua ada 12 tim saya masuk ke 

tim 9. Kan dijelaskan ini pelatihan untuk kekompakan. Jadi kita harus belajar 

bekerjasama. Muter-muter pos, tetapi ya terkondisikan dan tetap kondusif kok.  

 

21. Bagaimana situasi yang disediakan saat proses pembelajaran OMT dilaksanakan ?  

Jawab :  Menyenangkan mbak, rasanya saya tertantang terus. Selalu ingin menang! 

Hahahaha...Kayaknya saya harus coba semua permainan meskipun sudah capek. Dan 

karena itu pula kita harus saling membantu dan kompak. 

 

22. Apakah yang anda rasakan selama proses pelatihan ? 
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Jawab :  Senang sekali...bebas, kompak satu sama lain dan merasa sangat akrab. 

 

23. Sesuai yang Bapak rasakan, bagaimana proses interaksi yang terjadi antar peserta pelatihan saat 

proses pembelajaran ? Apakah anda merasa dekat ? 

Jawab : Kita akrab, meskipun satu kelompok kebanyakan orang yang baru kenal. Tapi rasanya 

kayak sudah kenal lama, permainan membuat kita tidak pandang bulu dari mana asal 

mereka.  Justru kita harus selalu kompak meskipun dari mana asal mereka, bagaimana 

mereka karena kita satu tujuan, yakni untuk menang! 

 

III. Evaluasi kegiatan belajar outbound management training (OMT) lembaga AT West Outbound 

Semarang 

C. Pelaksanaan evaluasi 

24. Menurut Anda, hal-hal apa saja yang di evaluasi dalam pembelajaran OMT  saat pelatihan ? 

Jawab : Semuanya mbak, tingkah laku dan perasaan. 

 

25. Menurut Bapak, apa sih tujuan dilaksanakannya evaluasi ? 

Jawab : Biar tau ini manfaatnya apa.  

 

26. Kapan dilaksanakanannya evaluasi ? 

Jawab : Waktu acara penutupan ya mbak ? 

 

D. Teknik evaluasi 

27. Bagaimanakah bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan ? 

Jawab :  Ya pertanyaan-pertanyaan itu “apa yang anda rasakan?” jadi seperti mereview kembali 

kejadian-kejadian pada kegiatan permainan. Sambil menghubungkan semua dengan 

pribadi saya ketika bekerja. Saya tadi juga sempet mikir-mikir..wah ternyata kalau saya 

bekerja seperti itu ya. 

 

28. Apa perubahan yang terjadi pada diri anda setelah pembelajaran selesai diberikan? 

Jawab :  jadi per 

 

29. Apa harapan anda setelah mendapatkan pelatihan di Lembaga At West Outbound Training Semarang 

? Apa anda menginginkan sertifikat ? 

Jawab :  Tidak lah, yang penting semangat kerja ga Cuma dalam waktu dekat setelah outbound 

tapi juga seterusnya.... 
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PEDOMAN WAWANCARA 

ANALISIS TAHAPAN PEMBELAJARAN DALAM OUTBOUND MANAGEMENT TRAINING 

(OMT) PADA LEMBAGA AT WEST OUTBOUND TRAINING SEMARANG 

 

IDENTITAS RESPONDEN 

Nama    : Faddyansyah Iqbal 

Usia    : 29 tahun 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Pendidikan Terakhir : Teknik Elektro 

Pekerjaan   : Pelaksana pekerjaan dengan tegangan tinggi 

Alamat   : Pasadena, Semarang 

Hari / tanggal / pukul : Minggu, 5 Januari 2014 

 

I. Assesment kebutuhan belajar  outbound management training (OMT) lembaga AT West 

Outbound Semarang 

A. Komponen Raw Input 

1. Bapak, sepengetahuan anda bagaimana sejarah perusahaan/organisasi anda memilih outbound 

training  sebagai bentuk pelatihan dan  bisa memilih Lembaga At West Outbound Training 

Semarang? 

Jawab: Tidak tahu mbak, dari perusahaan tentunya. 

2. Dari mana anda mengetahui Lembaga At West Outbound Training Semarang ? 

Jawab :  Ya ini apa lagi saya tambah ga ngerti. 

3. Bagaimana sistem pendaftaran dan penerimaan untuk dapat mengikuti pelatihan di Lembaga At West 

Outbound Training Semarang ini? 

Jawab :  Ga ndaftar mbak, wong kita yang malah disuruh ikut kok. 

4. Kalau menurut Bapak sendiri, para pegawai PLN yang mengikuti outbound ini bagaimana? Bapak 

sendiri misalnya ? 

Jawab: Wah pekerja keras yang super disiplin mbak. 

5. Karena pelatihan outbound sarat dengan kekompakan tim, bagaimana pembagian tim saat pelatihan 

kali ini? Apakah anda meminta digabungkan dengan kelompok yang anda sukai orang-orangnya 

misalnya ? 

Jawab :  Saya sendiko dawuh mawon hahahaahaha.... 

 

PESERTA PELATIHAN 4 
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B. Komponen Instrumental Input 

6. Menurut anda bagaimana peran fasilitator selama pelatihan ? 

Jawab: Kompak dan kelihatan profesional mbak meskipun pesertanya bandel-bandel kaya saya 

gini..   

7. Bapak tahu, berapa jumlah fasilitator pada saat pelatihan? 

Jawab:  Wah,,,ga ngitung e... yang pasti banyak dan cukup untuk nggiring kita0kita ini.. 

8. Menurut Bapak, bagaimanakan awal pembelajaraan pelatihan yang anda alami ? 

Jawab: Yang pasti perkenalan biar ndak kaku.  

9. Menurut Bapak, siapa saja yang terlibat dalam penyusunan perencanaan pembelajara ? 

Jawab:  Ga tahu mbak. 

10. Menurut Bapak, sebelum kegiatan apakah fasilitator terlihat menyiapkan permainan dahulu, atau 

sudah disiapkan dahulu ya pak ? 

Jawab:  Sudah, lha kalau nggak alatnya dapat dari mana ? 

11. Menurut anda, anda tahu tidak sumber apa yang digunakan untuk acuan jenis dan bentuk 

pembelajaran yang akan diberikan ? 

Jawab : Ga tahu mbak, hehehehe 

12. Dan menurut yang anda ketahui, apakah diadakan proses assessment kebutuhan belajar saat 

perencanaan pembelajaran dilakukan ? 

Jawab :  Saya tidak tahu, apa itu saya ga paham. 

13. Menurut Bapak, bagaimana bentuk aktivitas pembelajaran pada pelatihan kali ini ? Apakah 

sebelumnya anda ikut telibat ? 

Jawab:  Permainan mbak. Saya juga tidak tahu, semua sudah disiapkan oleh AT West mungkin, 

saya tinggal datang saja. 

14. Sepengetahuan anda, apakah penentuan lokasi pembelajaran termasuk dalam kewenangan Lembaga 

At West Outbound Training Semarang ?atau menjadi pilihan anda? 

Jawab:  Biasanya juga Panitia Diklat yang dari PLN ya mbak. 

 

C. Komponen Enviropmental Input 

15. Selama anda menjadi peserta bagaimana pengaruh hubungan kegiatan pembelajaran dengan kondisi 

iklim organisasi/ perusahaan anda sebelumnya ? Apakah ada? 

Jawab : Ada dong biasanya super kerja tertekan ini jadi lebih bisa mengecharge semangat lagi.   

16. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh hubungan kegiatan pembelajaran dengan situasi lokasi 

pelatihan ? 
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Jawab : Cukup baik, tempat yang enak belajar dan bermain pun jadi kondusif mbak, ga ada 

gangguan kok mbak. 

 

II. Pelaksanaan dari berbagai bentuk dan jenis kegiatan belajar dalam outbound management 

training (OMT) lembaga  AT  West Outbound Semarang 

17. Menurut sepengetahuan Bapak, media belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung ? 

Jawab : Ya ada perlengkapan outbound ada sound system ada megaphone ada proyektor yang 

didalam ruangan. Itu yang saya tahu.  

18. Menurut sepengetahuan Bapak, sumber belajar apa yang digunakan selama proses pembelajaran 

berlangsung ? Bisa orang atau panduan apa begitu pak? 

Jawab : Orang mbk ya yang jadi instruktur itu 

19. Menurut sepengetahuan Bapak, bagaimana komunikasi yang digunakan fasilitator dalam proses 

pembelajaran OMT pada saat pelatihan ?  

Jawab : Baik, mudah dipahami dan tidak menggurui kok mbak... 

20. Bagaimana pengorganisasian peserta pelatihan dalam proses pembelajaran ? Selama outbound dan 

trainig motivation ? 

Jawab :  Sistem perkelompok. Tadi saya satu kelompok 10 orang, biar terlihat kerjasamanya. 

Kalau pas di dalam ruangan ya kita menyatu. Semua peserta yang jumlahnya 120 orang. 

21. Bagaimana situasi yang disediakan saat proses pembelajaran OMT dilaksanakan ?  

Jawab :  Menantang! 

22. Apakah yang anda rasakan selama proses pelatihan ? 

Jawab :  Senang, sebel, capek tapi akan selalu terkenang, hahahaha 

23. Sesuai yang Bapak rasakan, bagaimana proses interaksi yang terjadi antar peserta pelatihan saat 

proses pembelajaran ? Apakah anda merasa dekat ? 

Jawab : Jujur dan bisa lebih blak-blakan 

III. Evaluasi kegiatan belajar outbound management training (OMT) lembaga AT West Outbound 

Semarang 

E. Pelaksanaan evaluasi 

27. Menurut Anda, hal-hal apa saja yang di evaluasi dalam pembelajaran OMT  saat pelatihan ? 

Jawab : Proses belajar nya mbak...  

28. Menurut Bapak, apa sih tujuan dilaksanakannya evaluasi ? 

Jawab : Ya biar kita mikir apa manfaatmya 
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29. Kapan dilaksanakanannya evaluasi ? 

Jawab : Waktu penutupan mbak.  

F. Teknik evaluasi 

30. Bagaimanakah bentuk dan jenis evaluasi yang digunakan ? 

Jawab :  Dengan pertanyaan lisan 

31. Apa perubahan yang terjadi pada diri anda setelah pembelajaran selesai diberikan? 

Jawab :  Menjadi lebih percaya diri, menghargai dan semangat kerja. Akan selalu terkenang 

kegiatan ini, wong ga kenal jadi seakrab ini. Semoga ya pas saya lagi stres di kerjaan 

terus ingat-ingat ini jadi semangat lagi. 

32. Apa harapan anda setelah mendapatkan pelatihan di Lembaga At West Outbound Training Semarang 

? Apa anda menginginkan sertifikat ? 

Jawab :  Sertifikat ya kalau ada ya bagus, kalo ga ya tidak apa-apa,kegiatan ini dilanjutkan, 

daripada diklat dalam ruangan yang bikin ngantuk. 
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DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kegiatan Streaching Awal Kegiatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengondisian Peserta dan Ice Breaking 
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Permainan Save the Queen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permainan Pingpong Chaser 
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Suasana Reflection Training 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekspresi Peserta saat Reflection Training 
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