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ABSTRAK 

Caturia Berliantin, 2016, Pengelolaan Program Kursus Komputer Pada 

Bidang Keahlian Di LKP ALFABANK Semarang, Jl. Kelud Raya No.19, 

Sampangan, Semarang. 

Skripsi, Jurusan Pendidikan Non Formal, Universitas Negeri Semarang. 

Pembimbing : Dr. Achmad Rifa’I RC M.Pd.  

 

Kata Kunci : Manajemen Pelatihan, Pengelolaan Program. 

 

Pengelolaan program yang diadakan oleh LKP ALFABANK memiliki 

peserta didik yang berasal dari berbagai mengikuti kegiatan kursus komputer, hal 

ini tentu akan mempengaruhi proses pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga. 

Rumusan masalah yang dikaji adalah Bagaimanakah perencanaan, pelaksanaan 

dan penilaian program kursus komputer di LKP ALFABANK. Tujuan  penelitian 

adalah untuk mendeskripsikan perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program 

kursus komputer di LKP ALFABANK. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan 

data yang digunakan melalui observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian ini 

berjumlah 4 orang yang terdiri dari 1 orang direktur sebagai informan dan satu 

orang bagian akademik. Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian 

ini yaitu trianggulasi. Teknik penganalisisan data yag digunakan yaitu dengan (1) 

Pengumpulan Data, (2) Reduksi data, (3) Penyajian data, dan (4) Penarikan 

kesimpulan. 

Hasil dari penelitian ini adalah (1) Perencanaan program LKP 

ALFABANK terdiri dari unsur pengelolaan yaitu pengelola dan penanggung 

jawab utama adalah direktur sedangkan anggota dan pembantu adalah bagian 

admin dan akademik, tujuan yaitu memberikan layanan lembaga kursus yang 

berbasis kemasyarakatan dengan mengisi waktu luang, penilaian yang dilakukan 

mencakup penilaian program dan monitoring; tempat ; instruktur; anggaran ; 

sertifikat. (2) Kegiatan kursus di LKP ALFABANK meliputi kegiatan kursus 

komputer sesuai di bidangnya seperti belajar teori dan praktek, tujuan dalam 

pelaksanaan program yaitu memberikan layanan pendidikan lembaga yang 

berbasis masyarakat dan memberikan pengetahuan kursus komputer sesuai bidang 

keahlian pada peserta didik. (3) Penilaian yang dilakukan di LKP ALFABANK 

yaitu monitoring, waktu pelaksanaan monitoring dilakukan sesuai jadwalnya 

masing-masing. 

Disarankan dalam perencanaan, pelaksanaan dan penilaian program LKP 

ALFABANK hendaknya direktur perlu menyusun visi misi dan dalam 

pelaksanaan hendaknya bagian akademik lebih aktif dan kreatif dalam 

pelaksanaaan kegiatan agar lebih inovatif, mampu berinovasi dengan kebutuhan 

belajar, dalam monitoring hendaknya lebih ditingkatkan dan dilaksanakan secara 

rutin agar pelaksanaan program LKP ALFABANK dapat berjalan maksimal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Perkembangan teknologi informasi komputer disegala bidang tumbuh 

begitu pesat sehingga hampir seluruh kegiatan kita tidak terlepas dari teknologi 

informasi yang semakin canggih ini. Sehubungan dengan upaya mewujudkan dan 

menindaklanjuti kebijakan pemerintah tentang upaya untuk penempatan 

Pendidikan Kejuruan yang mengisyaratkan bahwa arah Pembinaan dan 

Pengembangan pendidkan  berorientasi pada penyiapan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang dapat menjadi aset pemerintah daerah dalam rangka 

otomoni daerah sekaligus mempersiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi 

dan daya saing untuk menghadapi era global. 

Pada era globalisasi, ada kecenderungan kuat terjadinya proses 

universalisasi yang melanda seluruh aspek kehidupan manusia. Salah satu 

implikasi penyeragaman terlihat dengan munculnya gaya hidup global seperti 

makanan, pakaian, dan musik. Anak-anak kecil yang telah mengenal komputer 

kemudian dijadikan untuk menjadi peserta didik yang keahlian professional., 

namun anak-anak kecil sudah mengenal berbagai online pada komputer tersebut. 

Kemudian merekalah juga telah mengenal film-film kartun dari berbagai Negara, 

kita yang sudah mengenal berbagai jenis makanan dari berbagai bangsa, dan 

demam mode dunia melanda semua Negara adalah contoh nyata bahwa pengaruh 

global mengalir tanpa terbendung di Negara kita. 



 

 

2 

 

 

Banyak hal yang perlu dicermati agar sebagai bangsa kita tidak 

tertinggal oleh hal-hal baru yang terjadi secara global sehingga kita bisa 

beradaptasi dengan negara-negara di dunia. Di sisi lain, kita juga harus punya 

filter yang kuat agar pengaruh globalisasi yang negatif tidak dapat mengganggu 

kehidupan bangsa kita yang menjunjung tinggi budi pekerti dan memiliki budaya 

yang luhur. Namun setelah mengenalnya dengan komputer harus menggunakan 

sebaik-baiknya dan tidak menyalahgunakan untuk memakai komputer tersebut. 

Hal ini penting agar kita bisa menjadi bangsa yang bermartabat tanpa harus 

ketinggalan dengan negara-negara lain. 

Menurut Chazali Husni (2015:29) dari webmedia training center 

berlatar belakang puluhan juta anak muda di Indonesia kini melek teknologi 

informasi, mereka (18-30 tahun) telah belajar baik di secara formal di SMK, di 

Kampus dan uuUniversitas secara khusus mempelajari teknologi informasi. 

Merekalah nanti yang akan menguasai SDM khususnya bidang TI ini. Tapi 

pertanyaannya, sudahkan mereka menguasai? Ataukah mereka hanya sekedar 

belajar, baca dan ujian saja tanpa adanya kemampuan? Atau ada puluhan ribu 

anak putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan formal lagi. Kemana 

mereka? Apakah mereka menjadi kelas bawah semisal bekerja seadanya dengan 

pendapatan seadanya saja? Bagaimana mereka bisa membuat perbedaan?  

Jawabannya adalah Kursus. Dan tulisan ini akan membahas mengenai Kursus 

Komputer, bidang apa yang cocok denganmu dan bagaimana tips dan trik untuk 

berhasil belajar komputer. Namanya sebuah perjalanan karir, Anda harus tahu ada 
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di titik mana sekarang. Apakah pemula atau menengah? Jika pemula, apa yang 

mesti dikuasai. Yakni belajar sistem operasi dulu yakni Windows 7 ataupun 

Window 8. Belajar Windows 7 atau Windows 8 mudah kok, semua tinggal klik. 

Yang sangat diperlukan dipahami adalah: managemen user, media penyimpanan, 

cara memasang modem, cara bergabung di jaringan, penggunaan Wifi, Pengaturan 

password plus tambahan pengetahuan pengelolaan Setting dan cara memprinter. 

Selanjutnya kamu bisa Kursus Komputer pada beberapa bidang 

keahlian di LKP ALFABANK Semarang, semisal pelajari Microsoft Office 2010 

menguasai ada 3 Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel dan Microsoft 

Office Power Point. Bisa juga belajar yang lain antara Autocad 2008 2D&3D, 

Komputer Akuntansi MYOB V.17, Desain Grafis dan Teknisi Komputer. Kursus 

ini biasanya belajar selama 1 bulan 20x pertemuan. 

Sejarah panjang perjalanan kursus komputer hingga saat ini, banyak 

perubahan dan penambahan fasilitas sejak pertama kali diluncurkan tanggal 30 

Agustus 1992. Waktu itu aplikasi perkantoran ini diberi nama Microsoft Office 

versi 3.0. Pada versi tersebut Microsoft Office menyertakan Microsoft Word 

sebagai pengolah kata, Microsoft Excel sebagai pengolah angka, Microsoft 

PowerPoint digunakan sebagai aplikasi presentasi yang handal dan Microsoft 

Mail digunakan untuk menerima dan mengirim email. Microsoft office 

merupakan hal yang menjadi salah satu keterampilan dalam sebuah profesi. Maka 

dari itu perlu dipelajari dan diaplikasikan. Dewasa ini sudah menjadi kebutuhan 

masyarakat khususnya yang bekerja di sebuah lembaga untuk bisa 

mengoperasikan sebuah komputer. 
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Lembaga Kursus dan Pelatihan ALFABANK adalah suatu lembaga 

pendidikan yang memadukan materi komputer dan perbankan dimana LKP 

ALFABANK mendapat ijin  operasional dari Kakandep Dikbud Surakarta pada 

tanggal 14 Nopember 1994, yaitu sesuai dengan surat keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No. 0513/tahun 1981 tanggal 29 April 1981. Pada 

tanggal 15 Januari 1995 LKP ALFABANK mendapat ijin menyelenggarakan 

kursus dari kanwil Dekdikbud Jawa Tengah C No. 298/103/L/95. LKP 

ALFABANK kemudian dipercaya oleh masyarakat, terbukti dengan banyaknya 

jumlah anak didik pada angkatan pertama dengan jumlah 175 peserta, pada 

angkatan kedua jumlah peserta didik meningkat mencapai 250 peserta, pada 

angkatan ketiga LKP ALFABANK membuka cabang di kota lain yaitu di 

Semarang. Pada tanggal 27 Juli 1996 ketika LKP ALFABANK Cabang Semarang 

beroperasi dan mendapat ijin menyelenggarakan kursus dari Kanwil Dekdikbud 

Jawa Tengah No. 005/130/L/97 dengan akreditasi B tanggal 15 Januari 1997, 

dengan jumlah siswa angkatan pertama sebanyak 453 peserta. 

Bertitik tolak dari uraian tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian  yang berfokus pada pengelolaan program. Penulis ingin 

mengutarakan bagaimana pengelolaan program kursus computer ada tiga yaitu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pada judul “Pengelolaan Program Kursus 

Komputer Pada Bidang Keahlian di LKP ALFABANK Semarang”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang 

diatas  adalah : 

1.2.1 Bagaimanakah perencanaan program kursus komputer di LKP 

ALFABANK? 

1.2.2 Bagaimanakah pelaksanaan program kursus komputer di LKP 

ALFABANK? 

1.2.3 Bagaimanakah penilaian program kursus komputer di LKP ALFABANK? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan utama yang hendak dicapai melaui penelitian ini adalah : 

1.3.1 Untuk mendeskripsikan perencanaan program kursus komputer di LKP 

ALFABANK. 

1.3.2 Untuk mendeskripsikan pelaksanaan program kursus komputer di LKP 

ALFABANK. 

1.3.3 Untuk mendeskripsikan penilaian program kursus komputer di LKP 

ALFABANK. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat : 

1.4.1 Secara Teoritis 
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Sebagai menambah keilmuan di bidang keahlian LKP ALFABANK, 

khususnya tentang pengelolaan program kursus komputer LKP 

ALFABANK Semarang. 

1.4.2 Secara Praktis 

Sebagai mengetahui yang mendalami materi program apa yang ada di 

dalam LKP ALFABANK. 

 

1.5 Sistematika Skripsi 

Untuk memudahkan memahami jalan pikiran secara keseluruhan, 

penelitian skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu : bagian awal berisi 

halaman judul, halaman pengesahan, halaman motto dan persembahan, 

kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran . bagian isi terbagi atas lima bab 

yaitu : 

BAB 1 Pendahuluan, dalam pendahuluan berisikan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

BAB 2 Landasan teori, dalam landasan teori berisikan tentang perencanaan, 

pelaksanaan, evaluasi, pengelolaan program kursus komputer, bidang keahlian 

serta berisikan tentang kerangka berfikir. 

BAB 3 Metode penelitian, dalam metode penelitian berisi uraian tentang 

pendekatan penelitian, subyek peneletian, lokasi dan sasaran penelitian, teknik 

pengumpulan data, teknik pemeriksaan keabsahan data, dan teknik analisis data. 
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BAB 4 Hasil penelitian dan  pembahasan, dalam bab ini menguraikan tentang 

hasil penelitian dan pembahasan masalah yang berisi pengelolaan program kursus 

komputer pada bidang keahlian di LKP ALFABANK Semarang. 

BAB 5 Simpulan dan saran, berisi tentang kesimpulan-kesimpulan yang diambil 

dari hasil penelitian serta berbagai saran mengenai hasil penelitian tersebut.  

 

1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Pengertian Pengelolaan Program 

Menurut Wardoyo (1980:41) memberi definisi sebagai berikut 

pengelolaan adalah suatu rangkai kegiatan yang berintikan perencanaan, 

pengorganisasian penggerakan dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai 

sasaran-sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai 

pelaksanaannya (Purwanto, 2009:15). Pengelolaan pendidikan berasal dari kata 

manajemen, sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi, 

dapat diartikan pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-

kaidah manajemen dalam bidang pendidikan (Sutisna, 1983:8).  Jadi dapat 

disimpulkan pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian yang dimiliki secara efektif untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Hal yang penting dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan 

pengelola harus pahami visi dan misi LKP ALFABANK dan 

menginternalisasikannya dan diwujudkan dalam praktek sehari-hari, membuat 
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rencana program pengelolaan program pengelolaan program kursus komputer 

pada LKP ALFABANK dengan memperhatikan pencapaian tujuan jangka 

pendek, menengah, dan jangka panjang, membuat rencana evaluasi utnuk melihat 

keberhasilan implementasi rencana program dan indikator ketercapaiannya 

dilengkapi dengan rencana kerja, metode pengumpulan data, pengolahan dan 

penafsiran data, yang telah diketahui/disetujui oleh penyelenggaran LKP 

ALFABANK, memonitor pemberian layanan program kursus komputer kepada 

sasaran peserta didik mencakup kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah, memberikan laporan kepada penyelenggara dan membuat rencana 

tindak lanjut berdasarkan keputusan penyelenggara LKP ALFABANK mengenai 

program kursus komputer. 

 

1.6.2 Pengertian Kursus 

Kursus adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus, baik 

oleh perorangan maupun kelompok/lembaga dan mendapat ijin dari instansi 

berwenang. Kursus dapat diselenggarakan pula oleh lembaga internasional atau 

badan kelembagaan swasta asing di wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan 

harus tunduk pad peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di 

Indonesia. 

 

1.6.3 Pengertian Bidang Keahlian 

Bidang Keahlian adalah kemampuan seseorang untuk melakukan 

sesuatu yang sifatnya spesifik, fokus namun dinamis yang membutuhkan waktu 
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terntentu untuk mempelajarinya dan dapat dibuktikan. Keahlian apapun dapat 

dipelajari namun membutuhkan dedikasi yang kuat untuk mempelajari ilmu 

tersebut seperti perlunya mental positif, semangat motivasi, waktu dan terkadang 

uang.  
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BAB 2 

 KAJIAN PUSTAKA  

 

2.1  Pengelolaan Program Kursus Komputer 

2.1.2  Pengertian Pengelolaan 

Menurut Prajudi (1994:3), Pengertian Pengelolaan ialah pengendalian 

dan pemanfaatan semua faktor sumber daya yang menurut suatu perencana 

diperlukan untuk penyelesaian suatu tujuan kerja tertentu. Menurut Wardoyo 

(1980:41) memberi definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkai 

kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan 

pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran tertentu 

dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksanaannya (Purwanto, 2009:15). 

Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, sedangkan istilah 

manajemen sama artinya dengan administrasi, dapat diartikan pengelolaan 

pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah manajemen dalam 

bidang pendidikan (Sutisna, 1983:8).  Jadi dapat disimpulkan pengelolaan 

merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan perencanaan, pelaksanaan 

dan penilaian yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.  
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Pengelola pada suatu lembaga harus memahami visi dan misi LKP 

ALFABANK dan menginternalisasikannya dan diwujudkan dalam praktik sehari-

hari; membuat rencana program pengelolaan program kursus komputer pada LKP 

ALFABANK dengan memperhatikan pencapaian tujuan jangka pendek, 

menengah dan jangka panjang; membuat rencana evaluasi untuk melihat 

keberhasilan implementasi rencana program dan indikator ketercapaiannya 

dilengkapi dengan rencana kerja, metode pengumpulan data, pengolahan dan 

penafsiran data, yang telah diketahui/disetujui oleh penyelenggara LKP 

ALFABANK; memonitor pemberian layanan program kursus komputer kepada 

sasaran/peserta didik mencakup kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah; memberikan laporan kepada penyelenggara dan membuat rencana 

tindak lanjut berdasarkan keputusan penyelenggara LKP ALFABANK mengenai 

program kursus komputer. 

 

2.1.1.1 Perencanaan Program 

Menurut Sudjana (1992:41-43) Perencanaan adalah proses yang 

sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan 

pada waktu yang akan datang. 

Fungsi perencanaan adalah pada hakekatnya perencanaan merupakan 

proses pengambilan keputusan yang merupakan dasar bagi kegiatan-

kegiatan/tindakan-tindakan ekonomis dan efektif pada waktu yang akan datang. 

Proses ini memerlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana 

dan dimana suatu kegiatan perlu dilakukan serta siapa yang bertanggung jawab 
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terhadap pelaksanaannya. Dalam semua kegiatan yang bersifat manajerial untuk 

mendukung usaha-usaha pencapaian tujuan, fungsi perencanaan haruslah 

dilakukan terlebih dahulu daripada fungsifungsi pengorganisasian, pengarahan 

dan pengawasan. Pada prinsipnya perencanaan ditetapkan sekarang dan 

dilaksanakan serta digunakan untuk waktu yang aka datang, sehingga perencanaan 

merupakan fungsi dasar bagi seluruh fungsi-fungsi manajemen. Ada baiknya 

harus memahami dahulu bagaimana bentuk-bentuk perencanaan itu sendiri. 

Perencanaan memiliki bentuk-bentuk sebagai berikut: 

a) Tujuan 

Merupakan suatu sasaran/peserta didik dimana kegiatan itu diarahkan dan 

diusahakan untuk sedapat mungkin dicapai dalam jangka waktu tertentu, dan 

diketahui oleh semua orang yang terlibat. 

b) Strategi 

Merupakan tindakan penyesuaian dari rencana yang telah dibuat. Perlunya 

diadakan penyesuaian disebabkan oleh adanya berbagai macam reaksi. Karena 

itu dalam membuat strategi haruslah memperhatikan beberapa faktor seperti 

ketepatan waktu, kecepatan tindakan yang akan dilakukan dan lain sebagainya. 

c) Program 

Program kursus komputer hanya mengikuti kegiatan kursus komputer pada 

bidang keahlian untuk bertujuan peserta didik menjadi keahlian yang telah 

menguasai kursus komputer. 
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2.1.1.2 Pelaksanaan Program 

Pelaksanaan adalah melaksanakan sesuai jadwal yang telah 

ditetapkan. Peserta didik untuk melaksanakan kursus komputer dimulai jadwal 

yang sudah ditentukan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari 

sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi 

biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap, secara  sederhana 

pelaksanaan bisa diartikan penerapa (Usman, 2002). Pelaksanaan merupakan 

aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana 

dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala 

kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat 

pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses 

rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan 

yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun 

operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari 

program yang ditetapkan semula. 

1) Penyelenggaraan 

Penyelenggaraan adalah suatu hal yang membuat jadwal untuk peserta didik 

yang mengikuti kursus komputer di LKP ALFABANK Semarang. Khususnya 

kursus komputer memenuhi kuota (8 orang) dan membuat instruktur. Membuat 

instruktur yang berarti diminta untuk berkomitmen mengajar sampai selesai 

dalam waktu 20x pertemuan. 

2) Proses Penerimaan 



 

 

14 

 

Proses penerimaan adalah merupakan suatu system. Dengan demikian, untuk 

pencapaian penerimaan peserta didik dapat dimulai dari siap metal dan fisik. 

Peserta didik datang ke kantor untuk mencari informasi yang akan 

dikhususkan, kemudian mengisi formulir serta kelas akan ditentukan. Sehingga 

peserta didik membuat kesepakatan waktu yang telah di buat. 

 

3) Uji Peningkatan Kompetensi 

Peningkatan kompetensi adalah peningkatan kualitas atau kompetensi peserta 

didik. Kompetensi adalah pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi 

adalah spesifikasi dari pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki 

seseorang serta penerapannya didalam  pekerjaan sesuai dengan standar kinerja 

yang dibutuhkan oleh lapangan. Uji kompetensi adalah proses pengujian dan 

penilaian yang dilakukan oleh penguji uji kompetensi untuk mengukur tingkat 

pencapaian kompetensi hasil belajar peserta didik kursus dan satuan 

pendidikan nonformal lainnya, serta warga masyarakat yang belajar mandiri 

pada suatu jenis dan tingkat pendidikan tertentu. 

4) Kendala dan Kelebihan 

Kendala adalah peserta didik yang tidak maksimal, komputer mati, listrik mati, 

instruktur tidak tepat waktu. Kelebihan adalah program office sudah bisa 

menjawab tingkat kebutuhan operational kantor. 
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2.1.1.3 Penilaian Program 

Setelah pelaksanaan program kursus komputer selesai diharapkan 

para peserta didik secara mandiri mampu melaksanakan apa yang diperolehnya 

selama mengikuti kegiatan kursus komputer, tetapi tampaknya secara psikologis 

ada sebagian peserta didik masih membutuhkan (konsultasi) agar mereka lebih 

mampu menerapkan (mengaplikasikan) dan lebih profesional hasil program 

kursus komputer tersebut.  Penilaian atau evaluasi merupakan bagian dari 

program pelatihan, evaluasi pada intinya bertujuan untuk mengukur keberhasilan 

program dari segi hasil belajar peserta didik pelatihan yang berupa perubahan 

keahlian, pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Kegiatan evaluasi yang dijalankan 

dalam program pelatihan selengkapnya adalah : 

1. Pretes : Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur apa yang telah diketahui 

oleh partisipan (entry behavior yang tercatat sebagai nilai pretes) yang terkait 

dengan materi yang akan diberikan dalam kursus komputer. 

2. Evaluasi Formatif : Evaluasi ini dijalankan ditengah masa kursus, dan    

bertujuan menilai hasil belajar partisipan sewaktu program kursus komputer 

sedang berjalan. 

3. Evaluasi Sumatif : Evaluasi ini dilakukan pada akhir kursus dan bertujuan, (i) 

mengukur hasil belajar partisipan (sebagaimana tercermin dalam postest), (ii) 

perolehan belajar partisipan (yang tercermin pada selisih nilai postest dan pretest). 

Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Rama Devi V dan 

Nagurvali Shaik dalam jurnal internasional berjudul Evaluating Training & 
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Development Effectiveness-A Measurement Model, Volume 2 Issue 1, 2012 

bahwa:   

”Organizations should evaluate whether training & development 

programs are effective and producing desired results. Proper evaluation is 

the base to effective training. Training evaluation should be a regular 

system by the fact that trainees are transient groups. They attend training 

program to acquire specific skills and return to work to apply them. Over 

time, new knowledge and skill becomes necessary; again they return to 

training program.”   

 

Artinya ”organisasi harus mengevaluasi apakah program pelatihan dan 

pengembangan yang dilaksanakan efektif dan menghasilkan hasil yang 

diinginkan. Evaluasi adalah dasar untuk pelatihan yang efektif. Evaluasi pelatihan 

harus menjadi sistem yang teratur oleh fakta bahwa peserta pelatihan kelompok 

transien. Mereka mengikuti program pelatihan untuk memperoleh spesifik 

keterampilan dan kembali bekerja untuk menerapkannya. Seiring waktu, 

pengetahuan dan keterampilan baru menjadi diperlukan lagi dan mereka kembali 

ke program pelatihan. 

 

2.1.2 Kursus Komputer 

2.1.2.1 Pengertian Kursus 

Dalam penjelasan pasal 26 ayat 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2003, dijelaskan bahwa kursus dan pelatihan adalah bentuk pendidikan 

berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan keterampilan, standar kompetensi, pengembangan 

sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. 



 

 

17 

 

 Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 5: Kursus 

dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan 

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

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

 Lembaga kursus dan pelatihan merupakan Satuan Pendidikan Pendidikan 

Luar Sekolah (Nonformal) yang diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 

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

melanjutkan ke tingkat atau jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sedangkan 

program kursus dan pelatihan adalah jenis keterampilan yang di selenggarakan 

satuan pendidikan PNF dalam hal ini lembaga kursus dan pelatihan atau satuan 

pendidikan lain. Dalam setiap lembaga kursus dan pelatihan dapat terdiri dari satu 

atau lebih program kursus dan pelatihan. 

Kursus adalah lembaga pelatihan yang termasuk ke dalam jenis pendidikan 

nonformal. Kursus merupakan suatu kegiatan belajar-mengajar seperti 

halnya sekolah. Perbedaanya adalah bahwa kursus biasanya diselenggarakan 

dalam waktu pendek dan hanya untuk mempelajari satu keterampilan tertentu. 

Misalnya, kursus komputer tiga bulan, kursus montir, kursus memasak, 

menjahit, musik dan lain sebagainya. Peserta yang telah mengikuti kursus dengan 

baik dapat memperoleh sertifikat atau surat keterangan. Untuk keterampilan 

tertentu seperti, kursus ahli kecantikan atau penata rambut, peserta kursus 

diwajibkan menempuh ujian negara. Ujian negara ini dimaksudkan untuk 

https://id.wikipedia.org/wiki/Sekolah
https://id.wikipedia.org/wiki/Keterampilan
https://id.wikipedia.org/wiki/Musik
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mengawasi mutu kursus yang bersangkutan, sehingga pelajaran yang diberikan 

memenuhi syarat dan peserta memiliki keterampilan dalam bidangnya. 

Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur 

yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk 

menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika, 

dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada 

mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hampir ekslusif 

berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk 

banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Kata computer secara 

umum pernah dipergunakan untuk mendefiniskan orang yang melakukan 

perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa mesin pembantu. Komputer terdiri atas 

2 bagian besar yaitu perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). 

a. Perangkat Keras: 

1) Pemroses atau CPU sebagai unit pengolah data, 

2) Memori RAM, tempat penyimpanan data sementara, 

3) Hard drive, media penyimpanan data semi permanen, 

4) Perangkat masukan, media yang digunakan untuk memasukkan data untuk 

diproses oleh CPU, seperti mouse, keyboard, dan tablet, 

5) Perangkat keluaran, media yang digunakan untuk menampilkan hasil 

keluaran pemrosesan CPU, seperti monitor, speaker, headset, plotter, 

proyektor, dan printer. 

b.  Perangkat Lunak: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Software
http://id.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Pemroses_Sentral
http://id.wikipedia.org/wiki/Memori_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Hard_drive
http://id.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://id.wikipedia.org/wiki/Keyboard
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1) Sistem operasi program dasar pada computer yang menghubungkan 

pengguna dengan hardware komputer. Sistem operasi yang biasa digunakan 

adalah Linux, Windows, dan Mac OS. Tugas sistem operasi termasuk 

(namun tidak hanya) mengatur eksekusi program di atasnya, koordinasi 

input, output, pemrosesan, memori, serta instalasi software. 

2) Program komputer merupakan aplikasi tambahan yang dipasang sesuai 

dengan sistem operasinya. 

Kursus komputer merupakan lembaga yang menyelenggarakan kegiatan 

kursus, baik oleh perorangan maupun kelompok/lembaga dan mendapat ijin dari 

instansi berwenang alat bantu pengolah data yang dapat diandalkan. Kini 

komputer telah dijadikan teknologi pokok dalam pengolahan data dan penyajian 

informasi. 

2.1.2.2 Sasaran Kursus  

Adapun sasaran kursus ini antara lain adalah sebagai berikut:  

a. Peserta didik yang sudah mengikuti program pendidikan non formal yang masih 

memerlukan pendidikan tambahan, 

b. Peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat pendidikan 

persekolahan tertentu masih menggap perlu memperoleh pendidikan 

berkelanjutan yang bersifat khusus, 

c. Peserta didik yang sudah memiliki sumber nafkah tetapi masih  

ingin menambah atau memperdalam pendidikannya untuk meningkatkan 

penghasilan atau kemampuan kerjannya, dan 

d. Peserta didik yang masih ingin mendapatkan pendidikan untuk  
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mengisi dan atau mengembangkan kepribadianya, serta mengisi waktu senggang.   

2.1.2.3  Karakteristik Lembaga Kursus  

UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal (PNF) adalah sebagai 

pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi peserta 

didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan 

fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. Kebijakan 

pembangunan pendidikan nasional diarahkan untuk mewujudkan pendidikan yang 

berkeadilan, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan baik local, nasional, dan 

global sehingga mampu membangun insan Indonesia yang cerdas dan kompetitif. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam kebijakan penyelenggaraan 

pendidikan nasional bertumpu pada tiga pilar, yaitu: 1) pemerataan dan perluasan 

akses; 2) peningkatan mutu, relevansi, daya saing, dan ; 3) peningkatan tata 

kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik.  

Pada jalur pendidikan non formal, dalam mengimplementasikan kebijakan 

pembangunan pendidikan tersebut, bidang pembinaan kursus dan kelembagaan 

menetapkan tiga tema kebijakan pembangunan pendidikan nasional dengan fokus 

kebijakan pada: 1) spectrum nasional dan internasional; 2) spectrum perkotaan, 

dan ; 3) spectrum pedesaan. Kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan 

pendidikan pada jalur pendidikan nonformal mempunyai kaitan yang sangat erat 

dengan jalur pendidikan formal. Selain memberikan kesempatan bagi peserta 

didik yang ingin mengembangkan keterampilannya pada jenis pendidikan tertentu 
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yang telah ada di jalur pendidikan formal juga memberikan kesempatan bagi 

masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang tidak 

dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal. Kiprah lembaga 

kursus di dunia pendidikan memegang peranan yang sangat penting.  

Kursus berperan dalam menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. 

Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk mengembangkan diri, 

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

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. (UU No. 20/2003 pasal 26 ayat (5)). 

Kursus dan Pelatihan diselenggarakan untuk masyarakat yang usianya tidak 

dibatasi, tidak dibedakan jenis kelaminnya dan jumlahnya disesuaikan dengan 

kebutuhan. Ciri-ciri kursus adalah sebagai berikut:  

a. Isi dan tujuan pendidikannya selalu berorientasi langsung pada hal-hal yang 

berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, untuk mengembangkan minat dan bakat, 

pekerjaan, potensi, usaha mandiri, karier, mempersiapkan diri di masa depan, 

memperkuat kegiatan pendidikan dan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi. 

b. Metode penyajian yang digunakan sesuai dengan kondisi warga belajar dan 

situasi setempat.  

c. Program dan isi pendidikannya berkaitan dengan pengetahuan keterampilan 

fungsional, keprofresian yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat untuk 

pembentukan dan pengembangan pribadi, dan untuk memenuhi kebutuhan pasar 

kerja, serta untuk persiapan memasuki masa depan.  
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d. Usia peserta didik tidak dibatasi atau tidak perlu sama pada suatu jenis atau 

jenjang pendidikan.  

e. Jenis kelamin peserta didik tidak dibedakan untuk suatu jenis dan jenjang 

pendidikan, kecuali bila kemampuan fisik, mental, dan tradisi atau sikapnya dan 

lingkaungan sosial tidak mengizinkan.  

f. Dalam penerimaan peserta didik bersifat terbuka, fleksibel, dan langsung.  

g. Jumlah peserta didik dalam satu kelas disesuaikan dengan kebutuhan proses 

belajar mengajar yang efektif.  

h. Syarat dan ratio minimal fasilitas/tenaga pendidik dan struktur disesuaikan 

dengan jenis dan tingkat kursus.  

i. Dapat diberikan secara lisan atau secara tertulis.  

j. Hasil pendidikannya langsung dapat dimanfaatkan di dalam kehidupan  

sehari-hari.  

k. Dapat diikuti oleh setiap orang yang merasa perlu. 

 

2.2 Keahlian Penggunaan Komputer 

2.2.1 Pengertian Keahlian 

Dalam penggunaan komputer dapat diartikan sebagai kemampuan 

seseorang untuk mengoperasikan komputer didukung dengan kemampuan 

intelektual yang memadai baik diperoleh melalui bakat bawaan maupun dengan 

cara belajar. Menurut Doyle (2005: 76) keahlian penggunaan komputer 

didefinisikan sebagai “an individual’s judgement of their capability to use a 

computer.” Keahlian penggunaan komputer diartikan sebagai judgement 
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kapabilitas seseorang untuk menggunakan komputer/sistem informasi/teknologi 

informasi. Menurutnya, masing-masing orang percaya bahwa kemampuan 

penggunaan komputer yang dimilikinya tidak berhubungan dengan pengalaman 

masa lampau tetapi lebih difokuskan pada kemampuannya untuk tugas-tugas 

tertentu yang sedang dihadapi. Hal ini memperlihatkan bahwa dengan 

kepercayaan atau keyakinan yang kuat pada kemampuannya, seseorang melihat 

tugas-tugas tertentu yang sulit yang menggunakan program komputer sebagai 

sebuah peluang untuk dapat menguasai berbagai program komputer. Dengan 

keyakinan tersebut, kemampuan yang dimiliki seseorang akan cenderung dapat 

mengatasi kesulitan yang sedang dihadapi. Sementara menurut Bandura (2006: 

12) keahlian menggunakan komputer diartikan sebagai “kepercayaan seseorang 

yang mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan komputer yang dipengaruhi 

oleh motivasi 15 dan perilaku.” Secara lebih jelas, Bandura (2006: 12) 

memberikan penjelasan mengenai kemampuan berkomputer seperti berikut: 

“People’s judgements of their capabilities to organize and execute 

courses of action required to attain designated types of performances. It is 

concerned not with the skills one has but with judgements of what one can 

do with whatever skills one possesses.” 

Yang artinya penilaian orang tentang kemampuan mereka untuk 

mengatur dan melaksanakan program tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai jenis yang ditunjuk dari pertunjukan. Itu yang bersangkutan tidak 

dengan keterampilan seseorang tapi dengan kemampuan dari apa yang bisa 

dilakukan dengan keterampilan apapun yang memiliki. 

 

Definisi tersebut menunjukan bahwa karakteristik kunci dari 

kemampuan diri yaitu: komponen skill (keahlian) dan ability (kemampuan) 
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dalam hal mengorganisir dan melaksanakan suatu tindakan. Dalam konteks 

komputer, kemampuan berkomputer menggambarkan persepsi individu 

tentang kemampuannya menggunakan komputer untuk menyelesaikan suatu 

tugas yang mengunakan program tertentu seperti paket-paket software untuk 

analisis data dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Menurut Indriantoro 

(2000: 1). Keahlian berkomputer seseorang didefinisikan sebagai 

“kemampuan dalam penggunaan aplikasi komputer, sistem operasi, 

penanganan file dan perangkat keras, penyimpanan data dan penggunaan 

tombol keyboard.” Keahlian seseorang dalam penggunaan komputer 

digunakan sebagai proksi dari pengendalian internal individu dalam konteks 

teknologi informasi, misalnya seseorang yang mempunyai level kemampuan 

berkomputer yang tinggi merasa lebih kuat dalam mengendalikan aktifitas 

yang dilakukan dalam penggunaan teknologi informasi dibandingkan 

dengan orang yang mempunyai level kemampuan berkomputer (self 

efficacy) yang rendah (Horvat, et.al, 1996: 2). Berdasarkan definisi-definisi 

tersebut, dapat dijelaskan bahwa keahlian dalam penggunaan komputer 

menunjukkan penguasaan seseorang terhadap komputer berkaitan dengan 

paket-paket software, program-program komputer 16 yang didukung dengan 

adanya bakat baik yang diperoleh melalui bakat alami maupun dengan cara 

belajar. Keahlian seseorang dalam penggunaan komputer timbul dengan 

adanya judgement dalam diri seseorang mengenai kemampuan yang 

dimiliki sehingga seseorang merasa bahwa tugas-tugas yang sulit yang 

melibatkan penggunaan komputer menjadi bisa diatasi dengan mudah. 
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2.2.2 Pengelolaan Program Kursus Komputer 

Menurut Harsoyo (1977:121) pengelolaan adalah suatu istilah yang 

berasal dari kata “kelola” mengandung arti serangkaian usaha yang bertujuan 

untuk memanfaatkan segala potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien guna 

mencapai tujuan tertentu yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Wardoyo 

(1980:41) memberi definisi sebagai berikut pengelolaan adalah suatu rangkai 

kegiatan yang berintikan perencanaan, pengorganisasian penggerakan dan 

pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran-

sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksanaannya 

(Purwanto, 2009:15). Pengelolaan pendidikan berasal dari kata manajemen, 

sedangkan istilah manajemen sama artinya dengan administrasi, dapat diartikan 

pengelolaan pendidikan sebagai upaya untuk menerapkan kaidah-kaidah 

manajemen dalam bidang pendidikan (Sutisna, 1983:8).Program pelatihan 

komputer intensive (kursus) mulai dari operator komputer, teknisi komputer, 

gambar teknik, desain grafis, komputer akuntansi sampai pemrograman. Didesain 

mudah dipahami dengan jaminan pendidikan seumur hidup. Jadi dapat 

disimpulkan pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang berintikan 

perencanaan, pelaksanaan dan penilaian yang dimiliki secara efektif untuk 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.  

Hal yang penting dalam sebuah pengelolaan lembaga pendidikan 

pengelola harus pahami visi dan misi LKP ALFABANK dan 

menginternalisasikannya dan diwujudkan dalam praktek sehari-hari, membuat 
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rencana program pengelolaan program pengelolaan program kursus komputer 

pada LKP ALFABANK dengan memperhatikan pencapaian tujuan jangka 

pendek, menengah, dan jangka panjang, membuat rencana evaluasi utnuk melihat 

keberhasilan implementasi rencana program dan indikator ketercapaiannya 

dilengkapi dengan rencana kerja, metode pengumpulan data, pengolahan dan 

penafsiran data, yang telah diketahui/disetujui oleh penyelenggaran LKP 

ALFABANK, memonitor pemberian layanan program kursus komputer kepada 

sasaran peserta didik mencakup kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah, memberikan laporan kepada penyelenggara dan membuat rencana 

tindak lanjut berdasarkan keputusan penyelenggara LKP ALFABANK mengenai 

program kursus komputer. 

Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut 

prosedur yang telah dirumuskan. Kata computer pada awalnya dipergunakan 

untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan 

aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu, tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan 

kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya, pengolahan informasi hamper ekslusif 

berhubungan dengan masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk 

banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. 

Kata computer secara umum pernah dipergunakan untuk 

mendefiniskan orang yang melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa 

mesin pembantu. Komputer terdiri atas 2 bagian besar yaitu perangkat lunak 

(software) dan perangkat keras (hardware). 

1. Perangkat Keras: 

http://id.wikipedia.org/wiki/Software
http://id.wikipedia.org/wiki/Hardware
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a) Pemroses atau CPU sebagai unit pengolah data 

b) Memori RAM, tempat penyimpanan data sementara 

c) Hard drive, media penyimpanan data semi permanen 

d) Perangkat masukan, media yang digunakan untuk memasukkan data 

untuk diproses oleh CPU, seperti mouse, keyboard, dan tablet 

e) Perangkat keluaran, media yang digunakan untuk menampilkan hasil 

keluaran pemrosesan CPU, seperti monitor, speaker, headset, plotter, 

proyektor, dan printer. 

 

2. Perangkat Lunak : 

a) Sistem operasi program dasar pada computer yang menghubungkan 

pengguna dengan hardware komputer. Sistem operasi yang biasa 

digunakan adalah Linux, Windows, dan Mac OS. Tugas sistem 

operasi termasuk (namun tidak hanya) mengatur eksekusi program di 

atasnya, koordinasi input, output, pemrosesan, memori, serta instalasi 

software. 

b) Program komputer merupakan aplikasi tambahan yang dipasang 

sesuai dengan sistem operasinya. 

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah memiliki 

peranan yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan termasuk 

didalamnya untuk pendidikan atau pembelajaran. Internet merupakan hasil dari 

perkembangan teknologi informasi yang tentunya memiliki pengaruh dalam dunia 

pendidikan. Secara tidak langsung internet mendorong dunia pendidikan untuk 

http://id.wikipedia.org/wiki/Unit_Pemroses_Sentral
http://id.wikipedia.org/wiki/Memori_komputer
http://id.wikipedia.org/wiki/Hard_drive
http://id.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://id.wikipedia.org/wiki/Keyboard
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menyesuaikan dengan arus informasi globalisasi, secara langsung internet dapat 

dimanfaatkan sebagai sumber dan media pembelajaran bagi mahasiswa dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan. 

 

2.3 KERANGKA BERPIKIR  

Pengelolaan kursus komputer merupakan pengelola harus pahami visi 

dan misi  dan menginternalisasikannya dan diwujudkan dalam praktik sehari-hari; 

membuat rencana program pengelolaan program kursus komputer dengan 

memperhatikan pencapaian tujuan jangka pendek, menengah dan jangka panjang; 

membuat rencana evaluasi untuk melihat keberhasilan implementasi rencana 

program dan indikator ketercapaiannya dilengkapi dengan rencana kerja, metode 

pengumpulan data, pengolahan dan penafsiran data, yang telah diketahui/disetujui 

oleh penyelenggara; memonitor pemberian layanan program kursus komputer 

kepada sasaran/peserta didik mencakup kesesuaian kegiatan yang dilaksanakan 

oleh pemerintah; memberikan laporan kepada penyelenggara dan membuat 

rencana tindak lanjut berdasarkan keputusan penyelenggara mengenai program 

kursus komputer. 

Kursus komputer merupakan lembaga yang menyelenggarakan 

kegiatan kursus, baik oleh perorangan maupun kelompok/lembaga dan mendapat 

ijin dari instansi berwenang alat bantu pengolah data yang dapat diandalkan. Kini 

komputer telah dijadikan teknologi pokok dalam pengolahan data dan penyaian 

informasi. Dan kursus adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan kursus, 
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baik oleh perorangan maupun kelompok/lembaga dan mendapat ijin dari instansi 

berwenang. 

Profesional adalah dalam Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam 

Bahasa Indonesia (Badudu, 2003), definisi profesionalisme adalah mutu, kualitas, 

dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau ciri orang yang 

profesional. Jadi profesional pada bidang keahlian merupakan peserta didik harus 

dapat memiliki keahlian profesional dalam program komputer untuk menguasai 

program komputer pada bidang kahlian di dunia usaha/industri/perusahaan/mitra. 

Keahlian professional merupakan Menurut (Tanri Abeng,2002) adalah 

seorang profeisonal harus mampu menguasai ilmu pengetahuannya secara 

mendalam, mampu melakukan kreativitas dan inovasi atas bidang yang 

digelutinya serta harus selalu berfikir positif dengan menjunjung tinggi etika dan 

integritas profesi. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Untuk memperoleh hasil yang optimal penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif karena penelitian ini bersifat mendeskripsikan atau 

menggambarkan pengelolaan program kursus komputer secara nyata. Menurut 

Agus Salim  (2001:1). Konsep  penelitian  kualitatif  sebenarnya  menunjuk  dan 

menekankan pada proses dan berarti tidak diteliti secara ketat atau terukur. Dilihat  

dari kualitas, jumlah, intensitas, atau frekuensi dan menekankan sifat  realita  yang 

dibangun secara sosial. Dengan demikian penelitian kualitatif diperlukan turun ke 

lapangan untuk memperoleh data yang lengkap. 

Peneliti memilih menggunakan pendekatan kualitatif karena masalah yang 

akan diteliti tidak berhubungan dengan angka melainkan mendeskripsikan, 

menceritakan, menggambarkan tentang ”Pengelolaan Program Kursus 

Komputer Pada Bidang Keahlian Di LKP ALFABANK Semarang”. 

3.2 Subyek Penelitian 

Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti harus menentukan subyek 

penelitian. Subyek penelitian ini merupakan keseluruhan badan atau elemen yang 

akan diteliti. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sendiri atau dengan bantuan 

orang lain merupakan alat pengumpulan data utama. Pemilihan subyek penelitian 

didasarkan pada tujuan peneliti, dengan harapan untuk memperoleh informasi 

sebanyak-banyaknya tentang pengelolaan program kursus komputer pada bidang 
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keahlian di LKP ALFABANK Semarang. Subyek dalam penelitian ini 

adalah 4 orang, yang diambil dari 1 direktur sebagai informan, dan 2 

pengajar/bagian akademik sebagai responden. 

3.3 Lokasi Penelitian  

Lokasi   penelitian   adalah  LKP ALFABANK Semarang. Peneliti   

mengambil   lokasi   ini   karena   di LKP ALFABANK Semarang masih 

dibutuhkan kursus komputer oleh peserta didik dan kursus komputer ini sangat 

penting bagi peserta didik untuk menjadi keahlian di bidang masing-masing. 

3.4 Fokus Penelitian  

Fokus  penelitian  ini  adalah pengelolaan program, peserta didik yang 

dibina dengan memadukan pendidikan pengelolaan program kursus komputer 

pada bidang keahlian. Dengan studi Pengelolaan Program Kursus Komputer Pada 

Bidang Keahlian di LKP ALFABANK Semarang. 

3.5 Sumber data penelitian 

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:129) yang dimaksud sumber data 

dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Yang menjadi sumber 

data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.5.1 Sumber data primer 

Sumber data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang 

diucapkan secara lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subyek 

yang dapat dipercaya, dalam hal ini adalah subyek penelitian (informan) yang 

berkenaan dengan variabel. (Arikunto, 2010:22) 
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Sumber data primer dalam penelitian ini data yang diperoleh dari S. 

Komputer LKP ALFABANK Semarang. 

3.5.2 Sumber data sekunder 

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen 

grafis (tabel, catatan. notulen rapat dan lain-lain), foto-foto, film, rekaman, benda-

benda lain yang dapat memperkaya data primer. (Arikunto, 2010 :22) 

3.6 Metode pengumpulan data 

3.6.1 Observasi 

Observasi adalah kegiatan pemusatan perhatian suatu obyek dengan 

menggunakan seluruh alat indra (Arikunto,1996:145). 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. 

 Observasi  yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

mengungkap fakta dari data tentang peran kader untuk meningkatkan derajat 

kesehatan lansia, yaitu dengan melihat dan mengamati serta mencatat secara 

langsung perilaku dan kejadian pada keadaan yang sebenarnya di LKP 

ALFABANK Semarang. 

3.6.2 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan 

tertulis, terutama beberapa arsip-arsip, dan termasuk juga buku-buku tentang 

pendapat, teori, dalil, atau hukum-hukum dll yang berhubungan dengan masalah 
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penyelidikan (Hadari Nawawi:2001:133). Dokumentasi merupakan alat   

penunjang dalam penelitian ini. 

3.7 Keabsahan data 

Dalam penelitian kualitatif perlu adanya teknik pemeriksaan untuk 

menetapkan keabsahan data.Untuk mendapatkan keabsahan data diperlukan 

teknik pemeriksaan. Menurut (Moleong, 2007:324) pelaksanaan teknik 

pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu, ada empat kriteria yang digunakan, 

yaitu: derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (transferability), 

ketergantungan (dependability), dan kepastian (confirmability). 

Teknik yang digunakan untuk menguji objektivitas dan keabsahan data 

pada penelitian ini adalah trianggulasi. (Moleong, 2007:330) mengemukakan 

bahwa trianggulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu, keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu.  

Trianggulasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.7.1 Trianggulasi dengan memanfaatkan sumber, berarti membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Dalam penelitian ini, 

peneliti hanya membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara, dan membandingkan kembali hasil wawancara dengan isi suatu 

dokumen yang berkaitan. 

3.7.2 Trianggulasi dengan metode, terdapat dua strategi, yaitu pengecekan 

derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan 
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data, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang 

sama. 

3.7.3 Trianggulasi dengan menggunakan teori yaitu memanfaatkan peneliti atau 

pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan anda. 

Untuk membuktikan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan 

triangulasi sumber dan triangulasi metode. Prosedur dalam penggunaan 

triangulasi sumber adalah sebagai berikut: 

1. Peneliti membandingkan data hasil pengamatan atau observasi   pada 

pengelolaan program, apakah sesuai dengan kondisi yang diungkapkan oleh 

subjek. 

2. Peneliti membandingkan apa yang diketahui peserta didik dengan resiko yang 

ia hadapi di LKP ALFABANK. 

3. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan keadaan peserta didik 

dengan kenyataan yang ada dilapangan. 

3.8 Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data 

kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema 

dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.
 
Dari 

rumusan di atas dapatlah kita tanarik garis besar bahwa analisis data bermaksud 

pertama-tama mengorganisasikan data. Data yang terkumpul banyak sekali dan 

terdiri dari catatan lapangan, komentar peneliti, gambar, foto, dokumen berupa 

laporan, biografi, artikel, dan sebagainya. Setelah data dari lapangan terkumpul 

dengan menggunakan metode pengumpulan data di atas, maka peneliti akan 
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mengolah dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis secara 

deskriptif-kualitatif, tanpa menggunakan teknik kuantitatif.  

Analisis deskriptif-kualitatif merupakan suatu tehnik yang 

menggambarkan dan menginterpretasikan arti data-data yang telah terkumpul 

dengan memberikan perhatian dan merekam sebanyak mungkin aspek situasi 

yang diteliti pada saat itu, sehingga memperoleh gambaran secara umum dan 

menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Menurut M. Nazir bahwa tujuan 

deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara 

sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan 

antar fenomena yang diselidiki. 

Menurut Burhan Bungin (2001 : 99) bahwa analisis data dalam penelitian 

langsung bersama dengan proses pengumpulan data dilanjutkan dengan tahap 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

3.8.1 Pengumpulan Data 

Analisis data dapat dilakukan jika data sudah terkumpul melalui 

pengumpulan data yang diuraikan pada sebelumnya. Pengumpulan data 

dimaksudkan dalam tahap analisis data karena tanpa terkumpulnya data, analisis 

tidak dapat dikumpulkan. 

3.8.2 Reduksi data 

Reduksi data adalah dalam penelitian ini menjalankan data analisis, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasikan data sehingga kesimpulan finalnya dapat ditarik dan 

verifikasikan. 
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3.8.3 Penyajian data 

Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menyajikan sekumpulan 

informasi yang tersusun dengan memberi kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan dan pengambilan tindakan dalam bentuk uraian singkat. Dalam 

penelitian kualitatif penarikan penyajian data dapat diuraikan dengan uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

3.8.4 Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 

Langkah selanjutnya dalam analisis kualitatif adalah penarikan kesimpulan 

atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan dirubah apabila menemukan bukti yang kuat yang dapat mendukung 

pada pengumpulan data berikutnya. Apabila kesimpulan yang ditemukan di awal 

dan didukung oleh bukti – bukti yang valid yang konsisten pada saat peneliti 

kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang 

dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
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Gambar 2. Bagan Metode Penelitian 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Hasil Penelitian 

4.1.1. Letak Geografis 

Lembaga Kursus dan Pelatihan ALFABANK adalah suatu lembaga 

pendidikan kursus komputer yang berada di sebelah selatan dari pusat kota 

semarang,  yaitu di daerah Sampangan dekat dengan perempatan Taman 

Sampangan, tepatnya di Jalan Kelud Raya no.19, Sampangan Semarang. Lembaga 

Kursus dan Pelatihan ALFABANK berada di sebelah kanan SPBU sampangan. 

Jika menggunakan angkutan umum dari Ungaran akan menempuh jarak sekitar 30 

menit, sedangkan jika dari Tugu Muda sekitar 5 menit untuk datang ke 

ALFABANK aksesnya mudah karena sering dilalui oleh kendaraan umum. 

4.1.2. Sejarah ALFABANK 

Lembaga Kursus dan Pelatihan ALFABANK adalah suatu lembaga 

pendidikan yang memadukan materi komputer dan perbankan. Awal mula 

berdirinya LKP ALFABANK itu berdiri di Surakarta, kemudian pada tahun ketiga 

barulah dibuka cabang ALFABANK di kota Semarang yang mendapatkan ijin 

menyelenggarakan kursus dari kanwil Dekdikbud Jawa Tengah dimana LKP 

ALFABANK mendapat ijin operasional dari Kakandep Dikbud Surakarta pada 

tanggal 14 Nopember 1994, yaitu sesuai dengan surat keputusan Menteri 

Pendidikan dan kebudayaan No. 0153/tahun 1981 tanggal 29 April 1981 LPK 

ALFABANK telah terdaftar dalam : Golongan H, dengan jenis Perbankan , dan  
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memiliki Nomor Pendaftaran : 4 5 1. Sebagai Penanggung jawab penyelenggaraan 

sekaligus ketua yayasan adalah Ibu Dewi Trijotowati, B.Sc. 

Pada tanggal 15 Januari 1995 LKP ALFABANK mendapat ijin 

menyelenggarakan kursus dari kanwil Debdikbud Jawa Tengah Tahun C No. 

298/103/L/95. LKP ALFABANK kemudian dipercaya oleh masyarakat terbukti 

jumlah peserta didik angkatan pertama sejumlah 175 orang, pada angkatan kedua 

jumlah peserta didik meningkat 250 peserta, pada angkatan ketiga LKP 

ALFABANK membuka cabang dikota lain yaitu di Semarang.  

Pada tanggal 27 juli 1996 ketika LKP ALFABANK Cabang Semarang 

yang bertempat di JL. Pandanaran tepatnya di belakang pom bensin yang sekarang 

menjadi Taman Kuda Pandanaran sehingga mulai beroperasi dan mendapat ijin 

menyelenggarakan kursus dari Kanwil Depdikbud Jawa Tengah No. 005/130/L/97 

dengan akreditasi B tanggal 15 Januari 1997, dengan jumlah siswa angkatan 

pertama sebanyak 453 peserta. 

Pada tahun 2012 berpindah tempat di Jalan Kelud Raya No 19 

Sampangan, Semarang. Sehinggan sampai sekarang peserta didik semakin 

meningkat dapat mengikuti kursus komputer di LKP ALFABANK Semarang. 

 

4.1.3. Pengelola 

 LKP ALFABANK Semarang dalam pengelolaannya terbagi dalam tugas 

pokok dan fungsi yang berbeda – beda dalam satu organisasi yang solid. 

Berikut ini adalah struktur organisasinya : 
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FRONT OFFICE 

Dhian Familia 

KABAG HUMAS & 

PEMASARAN 

Subianto, S.Kom 

 

 

KEUANGAN MASUK 1 

Tri Iswanti, A.Md.Kom  

KEUANGAN KELUAR 2 

Tri Winarsih, SE 

BAGIAN RUMAH  TANGGA  

Mursid 

BAGIAN KEAMANAN  

Sumarno 

STAF AKADEMIK  

Wiwik Zulaikha, SE  

Solikhin, Amd.Kom 

 

 

INSTRUKTUR 

KO. ASISTEN  

KEUANGAN KELUAR 1 

Purnama Marwikasari, 

A.Md.Kom 

KEUANGAN MASUK 2  STAF HUMAS 

Supeni Dyah Hanik, SE 

 

KA. BAG HUMAS 

Wahyono, SE 

TEKNOLOGI INFORMASI 

Wibisono Gregorius, 

A.Md.Kom 

STAF HUMAS 

Kadarisman, A.Md.Kom 

 STAF HUMAS 

Fachrudin S, A.Md.Kom 

 

MANAJER CABANG  

Alex Sujanto, SE, SPd, MM 
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4.1.3.1. Tugas Pokok dan Fungsi 

a. Manager Cabang 

Manager cabang adalah pimpinan kantor cabang, jadi apa yang 

dilakukannya harus bisa menjadi contoh bawahannya di kantor cabang 

tersebut dan di dalam perusahaan. Menjadi manager cabang harus 

memiliki pengalaman yang cukup baik, memiliki pendidikan yang lebih 

tinggi dari staff lainnya dan juga memiliki motivasi diri yang cukup baik, 

mampu mengayomi staff dan juga menjadi pimpinan yang tangguh dalam 

setiap permasalahan yang dihadapi kantor cabang tersebut. Berikut adalah 

tugas dan fungsi sebagai seorang Manager Cabang : 

a. Mengawasi serta melakukan koordinasi operasional 

Manager harus melakukan koordinasi untuk pengawasan semua 

aktivitas yang dilakukan oleh staff akademik di kantor. 

Koordinator tersebut dilakukan agar kegiatan operasioanal 

akademik bisa berjalan dengan maksimal. 

b. Memonitoring kegiatan pembelajaran / akademik 

Memonitoring kegiatan pembelajaran / akademik bisa dilakukan 

dengan cara menyusun rencana pembelajaran, setelah penyusunan 

tersebut manager bisa menjalankan rencana pembelajaran sesuai 

bersama para staffnya, penyusunan rencana pembelajaran tidak  
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hanya dijalankan, namun seorang manager juga harus 

memonitoring rencana pembelajaran tersebut apakah benar – benar 

dijalankan dengan baik oleh staffnya atau tidak. 

c. Memantau operasioanal manajemen 

Manager cabang juga memiliki tugas bukan hanya mengawasi 

kegiatan operasional, namun manajer juga harus memantau 

prosedur operasionalnya. 

d. Obeservasi atas kinerja karyawan 

Manager cabang bisa melakukan observasi langsung terhadap 

kinerja 

Manager cabang bank bisa melakukan observasi langsung terhadap 

kinerja bawahannya. Hal ini penting dilakukan untuk mengetahui 

sejauh mana karyawan melakukan pekerjaan yang ditugaskan oleh 

manager. 

e. Memberikan solusi terhadap semua masalah 

Manager cabang bukan hanya memerintah bawahannya saja, 

namun manager cabang juga wajib memberikan solusi terhadap 

semua masalah yang dihadapi karyawannya, baik masalah 

akademik ataupun masalah dengan sesama karyawan. 

f. Memberi penilaian terhadap kinerja karyawan 

Manager berhak memberikan penilaian kinerja terhadap 

karyawannya. 
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b. Departemen Akademik 

Ikhtisar Tugas Jabatan adalah memanifestasikan fungsi manajemen ( 

P.O.A.C ) dan secara simultan menyelenggarakan proses DIKLAT baik 

Prog. Intensif dan Prog. 1 Tahun disamping melaksanakan tindakan 

penelitian dan pengembangan program pendidikan 1 tahun dan intensif 

yang dilaksanakan oleh lembaga dengan merespon tuntutan kebutuhan dan 

dinamika yang berkembang di masyarakat korelasinya dengan daya serap 

pasar kerja yang berbasis kompetensi.  

Fungsinya adalah di bawah supervisi Manajer melaksanakan semua 

agenda DIKLAT secara efektif dan produktif disamping tetap 

mengedepankan profesionalitas pendidikan baik peningkatan kualitas out 

put maupun kualitas kontrol pendidikan secara internal lembaga. 

Spesisifikasi Tugas Kabag Akademik : 

a. Tugas Pokok Perencanaan 

1) Merencanakan anggaran akademik untuk alokasi administratif 

maupun edukatif secara periodik. 

2) Merencanakan program pembelajaran, kalender akademik, 

kurikulum, silabus yang nantinya akan dilaksanakan dalam proses 

DIKLAT. 

3) Merencanakan kalender akademik setiap tahun ajaran baru. 

4) Menyusun jadwal DIKLAT relevansinya dengan alokasi ruang, 

waktu dan tenaga edukasi / pengajar. 
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5) Melaksanakan langkah antisipatif dalam rangka revisi dan / 

pembenahan bidang akademik relevansinya dengan proses 

DIKLAT dan output peserta didik. 

6) Merancang persiapan pelaksanaan ujian setiap tahapan ujian ( ada 3 

tahap ujian ) 

b. Tugas Pokok Pengorganisasian 

1) Menerapkan sistem akademik yang sistemik, praktis dan efektif 

relevansinya dengan proses DIKLAT peserta didik. 

2) Mengorganisir terhadap segala bentuk alokasi sarana dan prasarana 

penunjang pendidikan dan DILKAT bagi peserta didik. 

3) Mengorganisir segala bentuk kebutuhan fisik dan non fisik baik 

tenaga edukatif maupun untuk keperluan peserta didik. 

4) Mengkoordinasi setiap ada agenda pertemuan / konsolidasi tenaga 

edukasi / instruktur. 

5) Mengalokasikan / ploting peserta didik prog. pendidikan 1 tahun 

yang akan diikutsertakan dalam prog. PKL ( Praktek Kerja 

lapangan ) secara proporsional. 

c. Tugas Pokok Menggerakkan 

1) Memotivasi seluruh staf akademik, tenaga edukatif/asisten maupun 

peserta didik untuk dapat saling mendukung proses DIKLAT. 

2) Memberikan perintah kepada pengajar yang jelas dengan 

memberikan informasi yang valid dan tegas relevansinya dengan 
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materi yang diampu disamping alokasi waktu dan rungannya 

disamping proses evaluasinya. 

3) Memberikan pembimbingan dan pengarahan terhadap semua 

kebutuhan peserta didik relevnsinya dengan kegiatan yang bersifat 

edukatif. 

d. Tugas Pokok Pengawasan 

1) Melakukan monitoring terhadap proses DIKLAT yang sedang 

berlangsung untuk 3 tahap. 

2) Membuat pelaporan secara administratif akademis pertahap 

disamping hasil pelaksanaan ujian sebagai bahan evaluasi terhadap 

proses DIKLAT selanjutnya secara periodik. 

3) Cek dan Ricek terhadap seluruh proses DIKLAT relevansinya 

dengan proses DIKLAT. 

4) Memantau perkembangan dalam proses DIKLAT dan sekaligus 

mengevaluasi hasil belajar / DIKLAT peserta didik. 

e. Tugas Tambahan 

1) Menyusun rencana kegiatan pra DIKLAT (Orientasi, AMT, 

Pengakraban) kegiatan DIKLAT dan pasca DIKLAT. 

2) Membuat laporan hasil perkembangan studi dan perkembangan 

peserta didik secara periodik untuk setiap kali tahap. 

3) Membuat rencana anggaran belanja yang akan dilaksanakan di bag. 

Akademik. 
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4) Mengkoordinir dan selalu melaksanakan koordinasi dengan semua 

lini terutama dengan staf pengajar dan pantauan peserta didik. 

5) Sewaktu-waktu siap diperbantukan dalam Program Pemasaran baik 

dalam tataran Individual maupun Team Work. 

f. Wewenang 

1) Menentukan Jadwal DIKLAT korelasinya dengan alokasi waktu, 

ruang dan instruktur. 

2) Mengusulkan adanya adanya pembenahan silabus dan kurikulum 

berbasis kompetensi. 

3) Mengadakan konsulidasi dan pertemuan / koordinasi dengan semua 

komponen instruktur. 

4) Melaksanakan proses DIKLAT dan ujian setiap tahap sesuai 

dengan kalender akademik. 

g. Tanggung Jawab 

1) Bertanggung jawab atas kelancaran proses DIKLAT dan ujian 

setiap kali tahap peserta didik. 

2) Bertanggung jawab atas keharmonisan komponen peserta didik, 

instruktur dan bagian akademik di lingkungan lembaga. 

3) Bertanggung jawab atas peningkatan kualitas pendidikan ( prestasi 

akademik ) peserta didik ( out put ) baik in class maupu out class. 

4) Bertanggung–jawab atas terciptanya kondisi / iklim DIKLAT yang 

kondusif baik segi peserta didik maupun instruktur dengan 

mengacu pada tata tertib lembaga. 
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Hubungan Lini secara hierarki : 

1. Manager 

2. Lintas Departemen 

a) Dept. Umum relevansinya dengan alokasi segala kebutuhan 

fasilirtas akademik peserta didik . 

b) Dept. Humas dan Pemasaran relevansinya dengan program 

penjaringan peserta didik dan data awal. 

c) Dept. Keuangan relevansinya anggaran biaya – biaya yang 

antinya untuk alokasi pengadaa n semua kebutuhan akademik 

peerta didik. 

3. Partner Unit Kerja 

a) Unit Kerja Instruktur korelasinya dengan konsulidasi mengenai 

kondisi dan pantauan proses DIKLAT peserta didik. 

b) Unit Kerja Asisten komputer relevansinya dengan monitoring 

pendamping peserta didik di Lab komputer. 

c. Customer Service/Front Office 

Ikhtisar Tugas Jabatan adalah menerima dan sekaligus memberikan 

pelayanan tuntas terhadap tamu/relasi, pendaftar/calon peserta maupun 

peserta didik di lingkungan lembaga disamping menerima setiap telepon 

yang masuk serta melaksanakan tugas – tugas informatif dan administratif 

relevansinya dengan Job Deskription Customer Service ( CS ) baik yang 

bersifat rutinitas maupun insidental .  
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Fungsinya adalah di bawah supervisi Kabag. Humas dan Pemasaran, 

menjalankan fungsi pelayanan administratif maupun informatif sebagai 

manifestasi pemasaran internal kepada customer di lingkungan lembaga 

Spesifikasi Tugas Customer Service : 

a. Tugas Pokok : 

1) Menerima dan memberikan pelayananan langsung di tempat ; 

tamu/calon peserta disamping secara tidak langsung memberikan 

feedback atas setiap informasi melalui telepon yang masuk bahkan 

via pos berdasarkan surat masuk atas permohonan informasi. 

2) Memberikan informasi valid, akurat dan yang bersifat marketable 

dengan pendekatan interpersonal interested kepada calon pendaftar 

mengenai program yang diselenggarakan oleh lembaga maupun 

informasi aktual dan faktual (BKK : Low Kerja) di lingkungan 

lembaga maupun dinamika di luar (trend pasar kerja korelasinya 

dgn Prog. DIKLAT). 

3) Mencatat dan mengarsip setiap data yang masuk dan/dokumen atas 

pendafataran yang masuk dan peserta didik yang telah melakukan 

heregistrasi. 

4) Melaksanakan cek & ricek terhadap isian (identitas diri termasuk 

number phone) form pendaftaran calon peserta disamping 

rekapitulasi terhadap jumlah pendaftar yang masuk termasuk yang 

sudah/dan bahkan belum melakukan heregistrasi sampai batas 

waktu yang telah ditentukan untuk segera disampaikan ke unit 
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kerja keuangan masuk yang nantinya akan dibuatkan surat tagihan 

berdasarkan jadwal program/kelas dimulai – selesai dengan 

sepengetahuan dari Kabag. akademik. 

5) Menerima segala surat masuk dan / tamu kapasitas secara individu 

maupun institusi dari siapa, ketemu bagian/dengan siapa (Pimp / 

Kary), keperluannya apa dan kmd dipersilahkan mengisi buku 

tamu/buku surat masuk untuk dipertemukan pada yg 

berkepentingan/konfirmasi lebih lanjut 1 minggu berdasarkan 

tanggal surat masuk. 

6) Bertanggung jawab terjadinya alur transaksi (identik dgn kasir) 

atas sejumlah pembayaran biaya Pendaftaran dan Heregistrasi 

Biaya Pendidikan peserta didik untuk Prog. Pendidikan Intensif 

dan Prog 1 Tahun dengan dibuatkannya kuintansi dan selanjutnya 

dimasukkan dalam sniler yang telah ditentukan berdasarkan 

program dan kelas. 

7) Menginformasikan kelas-kelas tunda (langsung/per telp) kepada 

peserta didik yang telah mendafatar dan/heregistrasi atas hasil 

konfirmasi Kabag. akademik dan unit kerja pemasaran. 

8) Menjaga aspek etika dan estetika unit kerja Customer Service (CS) 

sebagai bentuk manifestasi pelayanan internal lembaga. 

9) Merespon dan mengakomudir setiap informasi terkini mengenai IT 

(Informasi Tehnologi) dan bahkan adanya kritik, tuntutan/bahkan 

komplain dari calon/peserta didik atas pelayanan lembaga untuk 
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selanjutnya disampaikan kepada unit kerja yang 

berkompeten/Manajer sebagai dasar pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan/kebijakan lembaga. 

10) Menginventarisir semua data/dokumen (data autentik) yang ada 

korelasinya dengan wilayah kerja unit kerja Customer Service 

sebagai data base bagi unit – unit kerja lain yang berkepentingan. 

B. Tugas Tambahan 

1) Membantu mempersiapkan dan mendistribusikan atas segala 

fasilitas dan / kebutuhan instruktur sebelum dan atau sesudah 

mengajar (spidol, tinta & presensi ). 

2) Mendistribusikan fasilitas peserta didik pada saat dimulainya kelas 

baru ( modul, stiker ) dan kelas berakhir ( buku kenangan & 

sertifikat ). 

3) Membuat rencana anggaran belanja unit kerja Customer Service 

Officer ( CSO ) untuk disampaikan kepada Kabag. Humas dan 

Pemasaran. 

4) Membantu unit kerja Akademik secara administratif “ entry data “ 

dalam pembuatan buku kenangan dan Sertifikat . 

5) “ Mengingatkan “ tenaga edukasi ( sepengetahuan unit kerja 

akademik ) yang datang tidak tepat waktu sesuai dengan alokasi 

waktu atas mata kuliah yang akan disampaikan. 

6) Sewaktu-waktu siap diperbantukan dalam Program Pemasaran baik 

dalam tataran Individual maupun Team Work 
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d. Wewenang 

1. Menentukan kepastian calon peserta didik yang mengikuti DIKLAT 

berdasarkan heregistrasi . 

2. Meminta fasilitas dan sekaligus mendistribusikan yang diperlukan 

untuk peserta didik dalam penyelenggaraan DIKLAT 

3. Menentukan kelas tunda berdasarkan pantauan pendafataran dengan 

sepengetahuan dan / konfirmasi Kabag. Humas dan Pemasaran. 

e. Tanggung Jawab 

1. Bertanggung-jawab atas kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan 

customer di lingkungan lembaga. 

2. Bertanggung–jawab atas transaksi biaya-biaya baik pendaftaran 

maupun heregistrasi program intensif maupun program 1 tahun. 

3. Bertanggung-jawab atas terjaringnya calon peserta didik yang datang 

meminta informasi dan nantinya mengikuti program DIKLAT. 

Hubungan Lini secara hierarki : 

1. Manager 

2. Kabag. Humas dan Pemasaran 

3. Lintas Departemen 

a. Dept. Akademik relevansinya dengan data peserta didik, proses 

DIKLAT, Jadwal kelas dan kesiapan buku kenangan & sertifikat. 

b. Dept. Keuangan relevansinya dengan presensi pengajar ( HR 

Instruktur ) dan laporan Keuangan. 
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c. Dept. Umum relevansinya dengan pengadaan & pendistribusian 

fasilitas peserta didik disamping semua kebutuhan unit kerja CS 

dan aspek estetika ruang kerja. 

4. Partner Unit Kerja 

a. Unit Kerja Marketing relevansinya dengan hasil pemasaran dan 

kelas tunda disamping input pemasaran, hasil dan sekaligus 

evaluasi pemasaran. 

b. Unit Kerja BKK relevansinya dengan informasi yang bisa 

disampaikan ke peserta didik mengenai peluang, kebutuhan, 

permintaan dan bahkan rekruitmen tenaga kerja di DUDI. 

 

c. Keuangan 

 Keuangan Keluar 

a. Bertanggung jawab atas sirkulasi keuangan keluar. 

b. Memasukkan semua transaksi kas ke buku kas harian. 

c. Membuat rencana anggaran kas setiap minggu ke manajer cabang 

dan anggaran bulanan ke kantor pusat. 

d. Mengurus kesejahteraan pegawai (gaji) dan honor instruktur. 

e. Mengarsip seluruh kwitansi pemasukan dan pengeluaran sesuai 

dengan tanggal pemasukan / pengeluaran. 

f. Sebagai Customer Service pada saat event – event tertentu. 

g. Membantu karyawan lain apabila diperlukan. 
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h. Mempertanggungjawabkan seluruh pekerjaan pada atasan.  

i. Mampu menjaga kerahasiaan lembaga dan loyal terhadap lembaga 

 Keuangan Masuk 

a. Bertanggung jawab atas sirkulasi kas masuk. 

b. Memasukan semua transaksi ke buku pemasukan harian. 

c. Membuat surat tagihan sehubungan dengan jadwal angsuran 

peserta didik. 

d. Memanggil peserta didik yang terlambat mambayar untuk 

diminta keterangannya oleh pimpinan. 

e. Melaksanakan tugas lain atas arahan pimpinan. 

f. Mendistribusikan, mencatat dan mengarsip surat masuk dan 

surat keluar. 

g. Mencatat dan mengarsip semua keperluan pimpinan. 

h. Bertanggung jawab atas inventaris yang berhubungan dengan 

fasilitas peserta didik . 

i. Mampu menjaga kerahasiaan lembaga dan loyal terhadap 

lembaga. 

d. Tugas dan Pemasaran 

Ikhtisar Tugas Jabatan adalah melaksanakan Program pemasaran 

dan sosialisasi baik mencakup Prog. Intensif dan Prog. Pendidikan 1 

tahun dengan berbagai Teknik, Taktik, dan Strategi yang up to date 

dalam rangka memasarkan / memperkenalkan / mensosialisasikan 
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segala bentuk produk, jasa atau program yang diselenggarakan lembaga 

kepada publik baik dalam tataran individual maupun institusional. 

Fungsi adalah di bawah supervisi Kabag. Humas dan Pemasaran, 

mengimplementasikan program pemasaran baik secara internal maupun 

eksternal lembaga dengan kontinyu, reperesentatif dan holistik sebagai 

ujung tombak profitabilitas lembaga. 

Spesifikasi Tugas Marketing Service Officer : 

a. Tugas Pokok 

1) Merencanakan alat / media sosialisasi yang up to date mengikuti 

tuntutan dan kebutuhan dinamika yang ada di masyarakat. 

2) Merencanakan Tehnik, Taktik dan strategi pemasaran yang efektif 

dan produktif yang nantinya digunakan untuk mensosialisasikan 

program yang dibuka lembaga kepada publik / khalayak ramai. 

3) Meramalkan / Forcasting produk pemasaran dan / media sosialisasi 

lembaga. 

4) Memproduksi alat pemasaran (brosur,famlet,spanduk,dan alat-alat 

pemasaran yang lain yang akan digunakan sebagai alat 

sosialisasi). 

5) Mencari data dan memetakan pangsa pasar ( Sekolah, PT, lembaga 

; swasta maupun negeri dan DUDI ) yang akan digunakan sebagai 

target obyek pemasaran atau sosialisasi. 
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6) Mengajukan dengan proaktif atas surat/ijin/proposal tawaran 

kerjasama dengan lembaga swasta maupun negeri termasuk 

DUDI untuk bekerjasama dalam rangka sosialisasi lembaga. 

7) Merencanakan saluran distribusi dan implementasi distribusi alat 

pemasaran/media sosialisasi yang lainnya kepada obyek 

pemasaran/kalayak ramai/publik. 

8) Merencanakan jadwal waktu prog. pemasaran secara kontinyu dan 

sekaligus realisasi di lapang sesuai target segmentasi pasar 

sebagai dasar pembuatan brosur / media publikasi / sosialisasi 

program intensif dan program 1 tahun. 

9) Menginventarisir dokumen dan semua bentuk dan jenis media 

publikasi / alat pemasaran sebagai dasar koreksi / bahkan 

pertimbangan / referensi / acuan selanjutnya. 

10) Membuat dokumentasi dan grafik atas trend – trend hasil program 

pemasaran / sosialisasi lembaga ( rekruting peserta didik, media / 

alat sosialisasi dll ). 

11) Membuat laporan atas hasil program pemasaran / sosialisasi yang 

mencakup segmentasi pasar, jenis dan kuantitas media publikasi, 

dan alokasi waktu termasuk didalamnya target anggaran dengan 

perolehan peserta didik secara periodik dan kontinyu. 

12) Menindaklanjuti setiap proposal penawaran kerjasama dari 

berbagai institusi lain yang telah mendapat ACC dari Kabag. 



 

 

57 

 

Humas dan Pemasaran berdasarkan kesepakatan ke-2 belah pihak 

dan tetap menjaga keharmonisan hubungan ke –2 institusi. 

13) Memantau dan secara simultan menindaklanjuti secara 

administratif “ rekapitulasi hasil “ atas berbagai angket / quisioner 

/ form pendaftaran mengenai “ asal sumber informasi kursus – 

program “ yang di isi oleh calon peserta didik di lingkungan 

lembaga. 

b. Tugas Tambahan 

1) Mengevaluasi dan selalu memantau hasil pemasaran yang sedang 

berjalan, selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan 

keputusan atau kebijakan yang akan diambil. 

2) Membuat rencana anggaran belanja yang akan digunakan pada 

bagian pemasaran/marketing untuk disampaikan kepada Kabag. 

Humas dan Pemasaran. 

3) Mengerjakan tugas-tugas lain yang berhubungan dengan pekerjaan 

marketing yang diperintahkan oleh Kabag. Humas da Pemasaran. 

c. Wewenang 

1) Menentukan bentuk dan jenis media sosialisasi / pemasaran yang 

akan dipakai. 

2) Mengusulkan pembukaan program intensif baru. 

3) Mendistribusikan media sosialisasi sesuai dengan target segmentasi 

pasarnya. 



 

 

58 

 

4) Menentukan Time Skedul DIKLAT program intensif yang akan 

diselenggarakan. 

5) Menentukan kelas tunda berdasarkan pantauan pendafataran dari 

CSO dengan sepengetahuan Kabag. Akademik. 

d. Tanggung – jawab 

1) Bertanggung-jawab atas pelaksanaan program pemasaran / 

sosialisasi lembaga baik prog. intensive maupun prog. 1 tahun. 

2) Bertanggung–jawab atas transaksi biaya-biaya alokasi media / alat 

sosialisasi dan jumlah yang dipesan secara kontinyu. 

3) Bertanggung-jawab atas pengadaan kebutuhan dan sekaligus 

pendistribusian media sosialisasi baik secara hand to hand 

maupun secara kolektif. 

4) Bertanggung-jawab atas jumlah calon peserta didik yang datang 

meminta informasi dan nantinya akan mendapat pelayanan 

informasi dari CS untuk mengikuti program DIKLAT  

Hubungan Lini secara hierarki : 

1. Manager 

2. Kabag. Humas dan Pemasaran 

3. Lintas Departemen 

a. Dept. Akademik relevansinya dengan Jadwal kelas yang akan 

diselenggarakan untuk dimuat dalam brosur. 
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b. Dept. Keuangan relevansinya dengan anggaran dalam 

perencanaaan kebutuhan pengadaan sampai pada proses distribusi 

media sosialisasi. 

c. Dept. Umum relevansinya dengan penataan dan penggudangan 

secara administratif media sosialisasi yang sudah jadi untuk 

dipakai dan nantinya didistribusikan. 

4. Partner Unit Kerja 

1) Unit Kerja CS relevansinya dengan input informasi maupun trend-

trend minat calon peserta didik yang mendaftar. 

2) Unit Kerja BKK relevansinya dengan informasi yang bisa 

disampaikan ke peserta didik mengenai peluang, kebutuhan, 

permintaan dan bahkan rekruitmen tenaga kerja di DUDI. 

3) Unit Kerja Humas relevansinya denganinformasi terkini dan aktual 

mengenai dinamika yang ada korelasinya dengan perkembangan IT 

(Informasi Tehnologi) yang nantinya dapat diadopsi demi 

pembenahan dan pengembangan program yang diselenggarakan 

lembaga. 

e. Umum 

Ikhtisar Tugas Jabatan adalah merencanakan dan sekaligus 

melaksanakan segala bentuk kebutuhan pengadaan dan pendistribusian 

barang / fasilitas penunjang pendidikan dan / peralatan penunjang kerja 

kantor baik untuk keperluan, kebutuhan dan kepentingan peserta didik 

maupun kantor. Fungsinya adalah di bawah supervisi Kabag. Umum, 
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merealisasikan tuntutan kebutuhan akan pengadaan dan penghapusan atas 

semua fasilitas dan perlengkapan lembaga disamping aspek pemeliharaan / 

perawatan. 

Spesifikasi Tugas Logistik: 

a. Tugas Pokok 

1) Merencanakan barang / peralatan kerja lembaga yang digunakan 

dalam proses belajar mengajar dan kepentingan kantor. 

2) Mempersiapan atas pengadaan alat dan perlengkapan kerja serta 

fasilitas peserta didik di lingkungan lembaga. 

3) Melaksanakan distribusi alat dan perlengkapan kerja serta fasilitas 

siswa. 

4) Mencatat, memonitor dan mengevaluasi keluar masuknya barang 

serta membuat pelaporan bulanan. 

5) Menggudangkan alat / perlengkapan kerja yang sudah tidak bisa 

digunakan. 

6) Monitoring terhadap segala sesuatu yang ada korelasinya dengan 

peralatan / fasilitas lembaga mengenai kelayakannya sebagai dasar 

perencanaan kebutuhan pengadaan dan pengghapusan lembaga. 

b. Tugas Tambahan 

1) Menginvertarisir secara administratif dan memberi kode pada 

setiap peralatan dan perlengkapan kerja yang dimiliki lembaga. 
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2) Membuat anggaran belanja dan pelaporan dari perencanaan dan 

pengadaan barang / fasilitas lembaga untuk disampaikan kepada 

Kabag. Umum. 

3) Melaksanakan tugas –tugas lain yang berhubungan dengan 

pekerjaan yang ditugaskan oleh Manajer. 

4) Sewaktu-waktu siap diperbantukan dalam Program Pemasaran baik 

dalam tataran Individual maupun Team Work. 

c. Wewenang 

1) Menentukan mengenai kelayakan kondisi fasilitas dan peralatan 

lembaga. 

2) Mengusulkan adanya kebutuhan pengadaan lembaga. 

3) Mengadakan peninjauan ulang mengenai segi kuantitas inventaris 

lembaga mengacu tuntutan kebutuhan. 

4) Melaksanakan cek dan ricek atas segala fungsi / disfungsi fasilitas 

dan peralatan lembaga. 

d. Tanggung Jawab 

1) Bertanggung jawab atas pengadaan dan penghapusan peralatan 

lembaga. 

2) Bertanggung jawab atas terjadinya sirkulasi fasilitas dan peralatan 

lemabaga. 

3) Bertanggung jawab atas inventarisasi atas fasilitas dan peralatan 

lembaga. 
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4) Bertanggung jawab atas semua perawatan dan pemeliharaan 

fasilitas dan peralatan lembaga. 

5) Bertanggung jawab atas pendistribusian mengacu tingkat 

kebutuhan per unit kerja. 

6) Bertanggung jawab atas kelayakan kondisi fisik maupun non fisik 

fasilitas dan peralatan lembaga. 

Hubungan Lini secara hierarki : 

1. Manager  

2. Kabag. Umum 

3. Lintas Departemen 

a) Dept. Akademik relevansinya dengan data siswa yang diberikan 

fasilitas. 

b) Dept. Keuangan relevansinya dengan alokasi dana dan anggaran yang 

dibutuhkan. 

c) Dep. Humas dan Pemasaran relevansinya dengan media sosialisasi yang 

nantinya dibutuhkan sebagai bahan informasi akurat dept. humas dalam 

rangka presentasi lembaga. 

4. Partner Unit Kerja :  

a) Unit Kerja Teknisi relevansinya dengan persediaan dan fasilitas – 

fasilitas bagian teknisi yang nantinya digunakan. 
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b) Unit Kerja P. U relevansinya dengan cros cek fasilitas – fasilitas 

DIKLAT di ruang teori / di Lab komputer . 

c) Unit Kerja Penanggung jawab Lab relevansinya dengan kelayakan dan 

kelancaran proses DIKLAT untuk materi komputer. 

4.1.4. Pendidik 

Pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

pelatihan. Karena beratnya tugas yang diemban seorang pendidik, sehingga sudah 

seharusnya pendidik mengajar sesuai dengan bidang yang ditekuninya dan 

memiliki kompetensi. Pendidik dari ALFABANK merupakan lulusan dari 

perguruan tinggi komputer, sehingga pendidik tersebut memiliki integritas yang 

tinggi, berkualitas, dan memiliki kecakapan mengajar serta kreatif dalam 

melaksanakan tugasnya. 

 

4.1.5. Sarana dan Prasarana 

Mengingat pentingnya sarana prasarana dalam kegiatan pembelajaran, 

maka peserta didik dan pendidik akan terkait secara langsung. Peserta didik akan 

lebih terbantu dengan dukungan sarana prasarana pembelajaran. Tidak semua 

peserta didik mempunyai tingkat kecerdasan yang bagus sehingga penggunaan 

sarana prasarana pembelajaran akan membantu peserta didik, khususnya yang 

memiliki kelemahan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Bagi pendidik akan 

terbantu dengan dukungan fasilitas sarana prasarana. Kegiatan pembelajaran juga 

akan lebih variatif, menarik dan bermakna. Sedangkan lembaga berkewajiban 

sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap pengelolaan seluruh 
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kegiatan yang diselenggarakan. Selain menyediakan, lembaga juga menjaga dan 

memelihara sarana prasarana yang telah dimiliki. Sarana prasarana yang dapat 

dimiliki oleh LKP ALFABANK ini cukup komplit, apa yang dibutuhkan dalam 

proses pembelajaran juga tersedia. Seperti ruang kelas, komputer, LCD, 

perpustakaan dan instruktur. 

LKP ALFABANK memiliki 100 unit komputer beberapa komputer 

diantaranya adalah hasil rakitan dari peserta didik dan pendidik yang ada di LKP 

ALFABANK dengan spesifikasi sebagai berikut : 

Tabel 1. Sarana 

NO Ruang Spesifikasi Unit Kualifikasi 

1 Lab. Komputer 1 Intel Dual Core 

(Build Up) 

31 Unit Baik  

2 Lab. Komputer 2 Core 2 Duo 

(Rakitan) 

34 Unit Baik  

3 Lab. Komputer 3 Intel Dual Core 

Midle 

(Rakitan) 

35 Unit Baik 

     

LKP ALFABANK dapat memiliki beberapa prasarana  diantaranya adalah 

untuk memfasilitasi pendidik maupun peserta didik sebagai berikut : 
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Tabel 2. Prasarana 

NO. Nama Barang Jumlah 

1 Ruang Teori 6 Ruang 

2 Ruang Lab Komputer 5 Ruang 

3 Ruang Lab Tekkom 1 Ruang 

4 Ruang Lab Bahasa 1 Ruang 

5 Ruangan Akademik 1 Ruang 

6 Ruangan FO 1 Ruang 

7 Ruang Pimpinan 1 Ruang 

8 Ruang Humas 1 Ruang 

9 Ruang Komputer 100 Unit 

10 Ruang Pudir 1 Ruang 

11 Mushola 1 Ruang 

12 Kamar Mandi 4 Buah 

13 Free Internet Hot Spot Area - 

14 Anjungan Internet Mandiri - 

15 Parkir Sangat Luas - 

16 Perpustakaan Manual dan Online - 

17 Studio Desain Grafis - 

18 
Ruang Kegiatan dan Kreatifitas 

Peserta Didik 
- 

19 Wifi Spot Area - 
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4.1.6. Peserta Didik 

Peserta pelatihan di ALFABANK umumnya berasal dari Semarang. 

Sasaran umum dari ALFABANK merupakan peserta yang ingin mengetahui lebih 

mendalam tentang komputer. Peserta pelatihan di ALFABANK bukan hanya 

berasal dari lulusan SMA/ SMK Sederajat saja, namun peserta yang masih 

bersekolah di bangku SMP juga dapat mengikuti pelatihan kursus komputer, 

karena kursus komputer pada ALFABANK merupakan pelatihan kursus yang 

dibuka untuk umum. 

4.2 Penyelenggaraan Pembelajaran 

4.2.1 Perencanaan 

 Perencanaan pengelolaan program dimulai dari pemberian 

pengarahan kepada peserta didik, kemudian diberikan diklat dalam bentuk 

keterampilan komputer, agar para peserta didik mampu menguasai di bidang 

keahliannya masing-masing. Perencanaan dapat membuat suatu hal untuk 

menyiapkan jadwal dikarenakan ada program yang dijalankan pada jam (60 

menit). Peserta didik bisa mengikuti kursus komputer di LKP ALFABANK, 

kemudian peserta didik bisa memilih program privat atau kursus komputer. 

Untuk program privat maksimal pelatihan selama 1 bulan 10x pertemuan pada 

jam (90 menit) dengan biaya Rp. 450.000,00,- dan kursus komputer intensif 1 

bulan 20x pertemuan (60menit) dengan biaya Rp. 350.000,00,- serta biaya 

pendaftaran RP. 25.000,00,-. Awal pendaftaran dengan syarat isi formulir 

pendaftaran dan foto terbaru ukuran 3x4 (2 lembar) untuk mendapatkan 

sertifikat dari LKP ALFABANK Semarang. Fasilitasnya LKP ALFABANK 
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adalah ruangan laboratorium ber-AC, parkir yang sangat luas, sertifikat, modul, 

internet online, area hotspot free wifi dan lain-lain. Untuk mencari peserta 

didik agar dapat mengikuti kursus komputer di LKP ALFABANK Semarang 

melalui Koran, pemasaran, brosur, dan lain-lain. 

Semua kegiatan program kursus komputer peserta didik akan 

diarahkan oleh instruktur kemudian peserta didik dijelaskan terlebih dahulu apa 

yang harus dikerjakan oleh peserta didik baru para peserta didik itu akan 

mempraktekannya. Yang perlu disiapkan untuk perencanaan program kursus 

komputer yaitu peserta didik, ruang kelas, instruktur, sarana prasarana, 

kurikulum, pengkoordinasian yang matang dari semua defisi yang 

bersangkutan. Peserta didik mengikuti jadwal yang disesuaikan pada jam (60 

menit), karena peserta didik harus mengikuti program kursus komputer pada 

bidang keahliannya masing-masing yang sudah dipilih oleh peserta didik. Jadi 

agar peserta didik dapat mengetahui materi pembelajaran yang diberikan oleh 

pendidik sesuai bidang programnya. Kemudian setelah menguasai program 

kursus komputer peserta didik dapat menumbuhkan jiwa memiliki karakter 

yang seperti keuletan, kreatif, inovatif dan berani maju. 

Pertimbangan peserta didik yang setelah mengikuti program kursus 

komputer itu tidak semua peserta didik memiliki keinginan untuk menjadi 

keahliannya saja, terkadang hanya ingin mempelajari kursus komputer sesuai 

bidangnya saja. 

Dalam perencanaannya pengelolaan program kursus komputer proses 

ini memerlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, bagaimana dan 
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dimana suatu  kegiatan perlu dilakukan serta siapa yang bertanggung jawab 

terhadap pelaksanaannya. LKP ALFABANK Semarang memiliki instruktur 

yang lengkap dari ketua dan anggota yang terdiri dari para direktur sebagai 

pengelola. 

“Perencanaan pengelolaan program dimulai dari pemberian 

pengarahan kepada peserta didik, kemudian diberikan diklat 

dalam bentuk keterampilan komputer, agar para peserta didik 

mampu menguasai profesional Microsoft Office 2010, 

AUTOCAD 2008 2D&3D, Komputer Akuntansi MYOB V.17, 

Desain Grafis dan Teknisi Komputer kemudian di tumbuhkan 

jiwa peserta didik yang harus memiliki keuletan, kreatif, 

inovatif, berani maju dan memiliki keahlian di bidang kursus 

komputer. Setelah itu membuat suatu dan menyiapkan jadwal 

kursus komputer karena ada program yang dijalankan pada jam 

(60 menit). Kemudian mencari peserta didik untuk mengikuti 

kursus komputer melalui koran, pemasaran, brosur, web, dan 

lain-lain”. (AS, 1. 15,04, 15) 

 

Di dalam perencanaan program LKP ALFABANK Semarang 

sudah dibentuk struktur secara resmi, namun bapak AS telah membagi 

tugas masing-masing kepada semua anggota yang dari ketua dan anggota-

anggotanya, dan beliau adalah sebagai direktur yang penanggung jawab 

utama dalam keberlangsungan kegiatan program kursus komputer pada 

LKP ALFABANK di Semarang. 

Bapak AS menjelaskan bahwa yang perlu disiapkan dalam 

perencanaan pengelolaan program itu bertujuan untuk melihat 

keberhasilan implementasi rencana program kursus komputer pada LKP 

ALFABANK dan mengisi waktu luang untuk peserta didik dengan 

memberikan pengetahuan kepada masyarakat setelah mengikuti program 

kursus komputer ini agar dapat bermanfaat bagi oleh masyarakat lainnya. 
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”Yang disiapkan yaitu, peserta didik, ruang kelas, 

instruktur, sarana prasarana, kurikulum, pengkoordinasian 

yang matang dari semua defisi yang bersangkutan”. (AS, 2.  

15,04,2015) 

 

Di dalam perencanaan program kursus komputer telah menyiapkan 2 

instruktur dalam 1 kelas untuk melihat dan mengabsenkan peserta didik 

dalam mengikuti program kursus komputer yang sudah disesuaikan 

jadwal. Jadi instruktur bisa mengetahui dan mengevaluasi peserta didik 

dalam belajar mengikuti program kursus komputer. 

 “2 orang instruktur dalam 1 kelas mbak”. (AS, 3. 

15,04, 15). 

 

Kendala dari peserta didik masih berkurang dalam mengikuti 

kursus komputer. Hanya saja tidak semua peserta didik ingin mempelajari 

bukan karena memiliki keinginan untuk menjadi keahlian pada bidangnya. 

Jadi kendalanya masih berkurang manfaat untuk mereka, menjadi keahlian 

ini kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang sifatnya spesifik, 

fokus namun dinamis yang membutuhkan waktu tertentu untuk 

mempelajari ilmunya. 

“Kendalanya begini mbak tidak semua peserta didik 

memiliki keinginan untuk menjadi keahlian, terkadang 

mereka hanya ingin mempelajari saja, kemudian cara 

pembentukan yang nyata di lapangan kurang maksimal”. 

(AS, 4. 15,04, 15). 

 

Hal diatas tersebut sesuai dengan yang dikemukakan Sudjana 

bahwa yang harus dilaksanakan suatu proses rangkaian kegiatan tindak 
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lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas 

pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau 

kebijaksanaan menjadi  kenyataan guna mencapai sasaran dari program 

yang ditetapkan semula. 

4.2.2 Pelaksanaan 

  Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha yang dilaksanakan 

untuk melaksanakan semua dari yang telah direncanakan dan 

kebijaksanaan yang telah dirumuskan serta ditetapkan dengan melengkapi 

segala dari kebutuhannya seperti alat-alat yang diperlukan, siapa yang 

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dimulai dan bagaimana 

cara yang harus dilakukan. Pelaksanaan program yang dilakukan oleh 

alfabank teratur dan terstruktur. Hal ini disampaikan oleh direktur dan 

salah satu admin akademik komputer, berikut  ini adalah pernyataan 

beliau. 

“Sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Masing-

masing di bidang kursus komputer memiliki jadwal hari 

dan jam yang beda. Jadi peserta didik dapat mengikuti 

sesuai jadwal yang ditetapkan sesuai di bidangnya.” (AS, 

3. 15,04, 15) 

Dan 

“Semua kegiatan kursus komputer sudah disesuaikan 

dengan jadwal. Dan peserta didik juga dapat mengetahui 

apa materinya dari bidang keahlian untuk pengolahannya 

data tersebut melalui silabus.” 

 



 

 

71 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan kursus di 

Alfabank sudah sesuai dengan jadwal dan terstruktur dengan baik. Serupa 

dengan apa yang diungkapkan oleh Nurdin Usman bahwa suatu tindakan 

atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang 

dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan 

sudah dianggap siap. 

Dari pelaksanaan program kursus di alfabank terbagi menjadi 

beberapa kegiatan, tidak hanya pada proses pembelajaranya saja yang 

sudah dibahas sebelumny, namun ada juga proses penerimaan, 

peningkatan kompetensi dan penyelesaian masalah atau kendala. 

Proses penerimaan di alfabank melalui beberapa tahap, seperti yang 

diungkapkan oleh direktur : 

“Proses penerimaan merupakan suatu sistem. Untuk 

pencapaian penerimaan peserta didik dapat dimulai dari 

siap metal dan fisik. Peserta didik datang ke kantor untuk 

mencari informasi, kemudian dikhususkan mengisi 

formulir tersebut. Sehingga kelas juga ditentukan dan 

membuat kesepakatan waktu yang telah dibuat”. (AS, 4. 

15,04, 15) 

Sedangkan proses peningkatan kompetensi peserta didik yang dilakukan 

Alfabank melalui pemberian materi tambahan dan pemberian motovasi  

“Peningkatan kompetensi peserta didik dan kualitasnya. 

Peserta didik diberi materi tambahan agar dapat mencapai 

keahlian di bidang program kursus komputer. Peserta 

didik juga memiliki keuletan, kreatif, inovatif, dan 

bertanggung jawab.” (AS, 6. 15,04, 15) 
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Pelaksanaan kursus pada Alfabank tidak lepas dari adanya 

masalah, seperti kemalasan ataupun kurang proaktifnya para peserta didik, 

mereka cenderung coba-coba dan tidak serius. Hal ini seperti yang 

disampaikan oleh direktur 

“tidak semua peserta didik memiliki keinginan untuk 

menjadi keahlian, terkadang mereka hanya ingin 

mempelajari saja, sehingga cara pembentukan yang nyata 

dilapangan kurang maksimal” 

Dari paparan direktur dapat diambil kesimpulan bahwa program 

kursus di Alfabank  dilaksanakan secara terjadwal dan sistematis dengan 

diberi beberapa materi tambahan untuk meningkatkan kompetensi. 

 

4.2.3 Penilaian 

Setelah pelaksanaan program kursus komputer selesai diharapkan para 

peserta didik secara mandiri mampu melaksanakan apa yang diperolehnya selama 

mengikuti kegiatan kursus komputer, tetapi tampaknya secara psikologis ada 

sebagian peserta didik masih membutuhkan (konsultasi) agar mereka lebih 

mampu menerapkan (mengaplikasikan) dan lebih profesional hasil program 

kursus komputer tersebut.  Evaluasi merupakan bagian dari program pelatihan, 

evaluasi pada intinya bertujuan untuk mengukur keberhasilan program dari segi 

hasil belajar peserta didik pelatihan yang berupa perubahan keahlian, 

pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Pengawasan yang dilakukan Alfabank 

dengan cara mengawasi presensi peserta didik dan tutor, hal ini dilakukan untuk 

mngetahui kehadiran. Penilaian merupakan bentuk evaluasi yang diberikan 
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kepada peserta didik dalam pembelajaran yang berfungsi untuk mengukur tingkat 

kemampuan peserta didik dalam pembelajaran, yang berfungsi untuk mengukur 

tingkat kemampuan yang dimiliki peserta didik. 

Seperti yang di utarakan direktur : 

“Pengawasannya adalah monitoring melalui presensi 

peserta didik maupun presensi instruktur” (AS, 5. 15,04, 

15). 

 Dari paparan tersebut dari pengawasan dan penilaian dapat di ambil 

kesimpulan yang dikatakan oleh direktur : 

 “Setelah mengikuti pelaksanaan program kursus komputer selesai 

diharapkan para peserta didik secara mandiri mampu melaksanakan 

apa yang diperolehnya selama mengikuti kegiatan program kursus 

komputer. Setiap akhir pertemuan ada evaluasi tersebut akhir 

penilaian. Setelah itu peserta didik baru mendapatkan sertifikat dari 

LKP ALFABANK” (AS, 16. 15,04, 15). 

 

4.3 Pembahasan 

4.3.1 Perencanaan  

Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan tentang sesuatu yang 

akan dijalankan dalam mencapai tujuan tertentu, oleh siapa dan bagaimana (Abin, 

2000), sedangkan perencaaan dalam arti seluas-luasnya adalah proses 

mempersiapkan kegiatan-kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk 

mencapai tujuan tertentu (Tjokroamidjojo, 1997). 

Sementara Albert Waterston dalam Don Adams (1975) menjelaskan 

konsep perencanaan pendidikan sebagai: “fungtional planning involves the 

application choices among feasible cources of educational investment and the 
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other development actions based n a considerations of economic and social cost 

and benefits.” (fungsi perencanaan yang berkaitan dengan menentukan pilihan-

pilihan diantara berbagai alternatif yang ada berdasarkan kelayakannya dalam 

investasi pendidikan dan kegiatan-kegiatan pembagunan lainnya dengan 

mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial serta keuntungan-keuntungan yang 

mungkin diperoleh). 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang  sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

optimal. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, 

dengan demikian metode dalam rangkaia system pembelajaran memegang 

peranan yang sangat penting. Metode yang digunakan dalam  perencanaan 

program kursus komputer di LKP ALFABANK yaitu metode ceramah, tanya 

jawab kemudian mempraktikan apa yang telah diarahkan. Metode ini dapat 

diartikan sebagai cara menyajikan materi melalui penuturan secara lisan atau 

penjelasan langsung dan praktek pada peserta didik. 

Tempat yang digunakan dalan kegiatan penyelenggaraan program kursus 

komputer pada bidang keahlian yaitu di LKP ALFABANK Jl. Kelud Raya No 19, 

Semarang. Sedangkan waktu pelaksanaanya yaitu sesuai jadwal yang sudah 

ditetapkan oleh peserta didik. Sumber belajar dalam kegiatan kursus komputer 

untuk menyampaikan materi yaitu pendidik. 

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental 

(instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan di 

sekolah. Dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan – baik tujuan-tujuan 
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yang bersifat kuantitatif – biaya pendidikan memiliki peran yang sangat 

menentukan. Hampir tidak ada upaya pendidikan yang dapat mengabaikan 

peranan biaya, sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa biaya, proses pendidikan 

tidak akan berjalan. Biaya dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, 

yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggaraan 

pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. 

Biaya dalam pendidikan meliputi biaya langsung (direct cost) dan tidak 

langsung(indirect cost), biaya langsung terdiri dari biaya-biaya yang dikeluarkan 

untuk keperluan pelaksanaan pengajaran dan kegiatan-kegiatan belajar peserta 

didik berupa pembelian alat-alat pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, 

gaji pendidik, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, orang tua maupun siswa 

sendiri. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (earning 

forgone) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (opportunity cost) yang 

dikorbankan oleh peserta didik selama belajar. 

Anggaran biaya pendidikan terdiri dari dua sisi yang berkaitan satu sama 

lain, yaitu sisi anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai 

tujuan-tujuan pendidikan. Anggaran penerimaan adalah pendapatan yang diproleh 

setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur. 

Sedangkan anggaran dasar pengeluaran adalah jumlah uang yang dibelanjakan 

setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan pendidikan di lembaga. 

Perencanaan merupakan dasar bagi kegiatan/ tindakan pada waktu yang 

akan datang dan memerlukan pemikiran tentang apa yang perlu dikerjakan, 

dimana dilakukan serta siapa yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaannya 
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(Sutarto,2012:2). Perencanaan kemudian dilakukan oleh pihak lembaga 

(pengelola) dan pendidik untuk merumuskan segala hal yang harus dicapai warga 

belajar. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perencanaan 

pembelajaran adalah sebagai berikut: 

1) Masukan Mentah (raw input) yang berupa karakteristik peserta belajar 

(peserta didik) seperti fisik dan kefungsiannya (pekerjaan) 

2) Masukan Sarana (Instrument Input) yang terdiri atas kurikulum, tenaga 

kependidikan dan fasilitas, dan  

3) Masukan Lingkungan, adalah faktor-faktor pendukung pelaksanaan 

pendidikan seperti lingkungan keluarga dan lingkungan sosial. 

Kursus komputer LKP ALFABANK Semarang sendiri membuat 

perencanaan pembelajaran sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. 

Perencanaan yang dilakukan meliputi analisis kebutuhan, penetapan tujuan, 

penyusunan kurikulum pembelajaran, dan pendekatan  yang dilakukan oleh 

pihak pengelola dan pendidik kepada warga belajar, yang kemudian dibuat 

rancangan pembelajaran. 

LKP ALFABANK Semarang sebagai lembaga pendidikan 

nonformal mengawali perencanaan dengan melaksanakan identifikasi 

kebutuhan belajar. Perencanaan kebutuhan pembelajaran dilakukan 

berdasarkan kebutuhan peserta didik untuk dunia kerja. 
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4.3.2 Pelaksanaan 

Pelaksanaan adalah melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. 

Peserta didik untuk melaksanakan kursus komputer dimulai jadwal yang sudah 

ditentukan. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah 

rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya 

dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap (Usman. 2002). 

Tujuan kegiatan pembelajaran di LKP ALFABANK menurut hasil 

wawancara dengan para responden yaitu : 

(1) memberikan layanan pendidikan pada peserta didik, 

(2) memberikan pengetahuan bagi peserta didik, dan 

(3) mengisi waktu luang dengan kegiatan yang postif bagi peserta didik. 

Hal tersebut sejalan dengan petunjuk teknis penyelenggaraan program kursus 

komputer di LKP ALFABANK yang  secara umun tujuan pembentukan LKP 

ALFABANK  yaitu : 

(1) Memberikan layanan lembaga yang pengelolaanya berbasis masyarakat, 

(2) Memberikan layanan yang dapat menjangkau masyarakat luas hingga ke 

pelosok pedesaan, dan 

(3) Menggerakan peserta didik positif untuk melakukan waktu luang 

mengikuti program kursus komputer. 

Kegiatan yang dilaksanakan di LKP ALFABANK yaitu kegiatan belajar 

kursus komputer pada bidang keahlian masing-masing. Kegiatan kursus ini dapat 

meningkatkan kompetensi peserta didik apabila dilakukan niat dengan baik. 
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Kompetensinya adalah pengetahuan, ketrampilan, dan nilai-nilai dasar yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi 

adalah spesifikasi dari pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dimiliki 

seseorang serta penerapannya didalam  pekerjaan sesuai dengan standar kinerja 

yang dibutuhkan oleh lapangan. 

Sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan 

kegiatan belajar yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu 

optimalisasi hasil belajar. Optimalisasi hasil belajar ini dapat dilihat tidak hanya 

dari hasil belajar (output) namun juga dilihat dari proses berupa interaksi peserta 

didik dengan berbagai macam sumber belajar yang dapat merangsang pserta didik 

untuk belajar dan mempercepat pemahaman dan penguasaan dibidang ilmu yang 

dipelajarinya. Sumber Belajar dapat juga diartikan dengan segala hal yang berada 

di luar diri anak didik yang memungkinkannya untuk belajar yang dapat berupa 

pesan, orang, bahan, alat, teknik dan lingkungan, sebagai mana dijelaskan oleh 

AECT (Association for Education and Communication Technology) yang  

menyatakan bahwa sumber belajar (learning resources) adalah semua sumber baik 

berupa data, orang dan wujud tertentu yang dapat digunakan oleh peserta didik 

dalam belajar, baik secara terpisah maupun secara terkombinasi sehingga 

mempermudah peserta didik dalam mencapai tujuan belajar atau mencapai 

kompetensi tertentu. 

Materi pembelajaran menurut Pannen adalah bahan-bahan atau materi 

pelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam 

proses pembelajaran. (Belawati 2003:1-3). Materi yang diberikan dalam kegiatan 
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di LKP ALFABANK yaitu materi tentang kursus komputer, kegiatan 

pembelajaran dilakukan dengan cara teori dan praktek. 

Metode ceramah yaitu metode yang digunakan untuk menyajikan pelajaran 

melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung. Metode pembelajaran 

yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran di LKP ALFABANK yaitu dengan 

cara ceramah, dengan menggunakan media-media seperti komputer untuk 

memperjelas materi yang disampaikan. 

Secara bahasa biaya (cost) dapat diartikan pengeluaran, dalam istilah 

ekonomi, biaya/pengeluaran dapat berupa uang atau bentuk moneter lainnya. Dan 

biaya pendidikan. Biaya pendidikan merupakan hal yang penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak 

dapat berjalan tanpa dukungan biaya. Biaya pendidikan merupakan salah satu 

komponen masukan instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam 

penyelenggaraan pendidikan (di lembaga). Dalam setiap upaya pencapaian tujuan 

pendidikan, baik tujuan-tujuan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif biaya 

pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan. Hampir tidak ada upaya 

pendidikan yang dapat mengabaikan peranan biaya, sehingga dapat dikatakan 

bahwa tanpa biaya, proses pendidikan (di sekolah) tidak akan berjalan. Biaya 

dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran 

yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan, baik dalam bentuk uang 

maupun barang dan tenaga (yang dapat dihargakan uang). Untuk kegiatan 

pembelajaran biaya yang dikeluarkan untuk pembelian peralatan seperti alat tulis 

dan buku. 
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4.3.3 Penilaian 

Penilaian merupakan bagian integral dalam suatu kurikulum yang 

bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai setelah 

pelaksanaan. Penilaian dan pengukuran memiliki fungsi dan tujuan instruksional, 

administratif dan bimbingan. Fungsi intsruksional ialah merangsang guru untuk 

merumuskan tujuan pembelajaran, memberikan umpan balik dalam rangka 

bimbingan pembelajaran, mendorong motivasi belajar siswa. Fungsi administratif 

meliputi mekanisme untuk mengontrol kualitas sistem sekolah/lembaga 

pendidikan, mengevaluasi program pendidikan, pengambilan keputusan tentang 

penempatan siswa, menambah kualitas keputusan seleksi. Fungsi bimbingan ialah 

untuk mendiagnosa bakat-bakat khusus dan abilitet siswa/mahasiswa. (Hamalik, 

2008). 

Menurut Edwind dalam buku Sudijono (2011:1) evaluation refer to the act 

or process to determining the value of something. Menurut definisi ini, maka 

istilah evaluasi itu menunjuk kepada atau mengandung pengertian suatu tindakan 

atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Evaluasi merupakan 

kegiatan yang bersifat sistematis dan kompleks. Sistematis karena evaluasi 

menggunakan teknik-teknik atau prosedur inkuri yang runtut. Kompleks karena 

evaluasi bukan sekedar kegiatan yang berkaitan dengan perumusan tujuan, 

perumusan tes, atau analisis data, melainkan lebih dari itu, yakni mencakup 

kegiatan pembuatan keputusan tentang nilai. Kompleksitas kegiatan itu 

mengakibatkan seorang pendidik dihadapkan pada masalah-masalah yang 
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berkaitan dengan keterbatasan waktu, biaya, keahlian, keinginan sekolah dan 

beberapa faktor lainnya. 

Selama dilaksanakan peserta didik ini menurut bapak AS penilaian 

dilakukan tidak hanya dari hasil pekerjaannya saja, tetapi juga dinilai agar 

presensi, keaktifan dan juga hasil pembelajaran. Dan penilaian atau evaluasi 

dalam program kursus komputer ini menurut bapak direktur AS setelah mengikuti 

pelaksanaan program kursus komputer selesai diharapkan para peserta didik 

secara mandiri mampu melaksanakan apa yang diperolehnya selama mengikuti 

kegiatan program kursus komputer. Setiap akhir pertemuan ada penilaian atau 

evaluasi, kemudian setelah itu peserta didik baru mendapatkan sertifikat dari LKP 

ALFABANK Semarang. 
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BAB 5 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Simpulan 

Pengelolaan program kursus komputer pada bidang keahlian di LKP 

ALFABANK Jl. Kelud Raya No.19 dapat dilihat dari aspek perencanaan, 

pelaksanaan dan penilaian dapat disimpulkan bahwa LKP ALFABANK 

merupakan lembaga pendidikan yang berdiri solid dalam menjalankan program-

program dan kegiatannya karena keberadaannya mendapat dukungan yang baik 

dari masyarakat dan pemerintah. 

Berdasarkan hasil penelitian pada Pengelolaan Program kursus komputer 

pada bidang keahlian di LKP ALFABANK Semarang Jl. Kelud Raya No.19 dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

5.1.1 Perencanaan 

Dalam perencanaan program LKP ALFABANK,  pengelola dan 

penanggung jawab  utama adalah ketua, sedangkan anggota dan pembantu adalah 

admin, tujuan dalam perencanaan program kursus komputer yaitu memberikan 

layanan LKP ALFABANK yang berbasis kemasyarakatan pada kursus komputer 

dengan mengisi waktu luang untuk memberikan materi  kepada peserta didik. 

Sasaran utama dalam program kursus komputer LKP ALFABANK yaitu peserta 

didik. Bahan ajar dalam perencanaan penyelenggaraan program kursus komputer 

LKP ALFABANK yaitu materi tentang kursus komputer yang sesuai di bidang 

keahlian    masing-masing.   Metode    yang     digunakan     dalam     perencanaan  
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penyelenggaraan program kursus komputer LKP ALFABANK adalah metode 

ceramah dan tanya jawab. Media yang digunakan dalam perencanaan 

penyelenggaraan program kursus komputer LKP ALFABANK yaitu alat 

komputer dan buku-buku panduan. Penilaian program yang dilakukan dalam 

perencanaan penyelenggaraan program kursus komputer LKP ALFABANK yaitu 

penilaian atau evaluasi program dan penilaian teori maupun praktek atau 

monitoring. 

5.1.2 Pelaksanaan 

Tujuan dalam pelaksanaan program kursus komputer LKP ALFABANK 

yaitu untuk memberikan layanan Pendidikan dan memberikan ilmu komputer 

yang berbasis masyarakat, serta memberikan pengetahuan bagi peserta didik. 

Sasaran dalam pelaksanaan program kursus komputer LKP ALFABANK yaitu 

peserta didik. Sumber belajar dalam pelaksanaan program kursus komputer LKP 

ALFABANK yaitu direktur, ketua dan admin. Materi yang diberikan dalam 

kegiatan pembelajaran di LKP ALFABANK yaitu materi tentang pendidikan 

lembaga kursus komputer pada bidang keahlian. Metode yang digunakan dalam 

pelaksanaan program kursus komputer LKP ALFABANK yaitu dengan metode 

ceramah. Waktu kegiatan pembelajaran dimulai sejak bulan Januari tahun 1995, 

kegiatan pembelajaran dilaksanakan setiap hari dan jadwal sudah disesuaikan 

pada peserta didik di bidang keahlian masing-masing. Media yang digunakan 

dalam kegiatan pembelajaran di LKP ALFABANK yaitu dengan alat dan media 

komputer. 
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5.1.3 Penilaian 

Bentuk penilaian yang dilakukan di LKP ALFABANK yaitu dengan monitoring 

dari pendidik dan pembuatan laporan pelaksanaan program oleh pengelola LKP 

ALFABANK. Waktu penilaian monitoring dilakukan setiap 1 bulan 20x 

pertemuan, sedangkan untuk pembuatan laporan dilaksanakan satu tahun sekali 

pada setiap akhir tahun ajaran. 

5.2  Saran 

5.2.1 Perencanaan 

Dalam perencanaan hendaknya pengelola LKP AFABANK perlu 

mempertimbangkan dan menyusun visi dan misi dari LKP ALFABANK, dan 

mempersiapkan rencana kegiatan tahunan agar pelaksanaan kegiatan 

pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu pengelola 

juga melaksanakan pembagian tugas yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih 

dalam pelaksanaan kegiatan dan program kursus komputer ada LKP 

ALFABANK. 

5.2.2 Pelaksanaan 

Dalam pelaksanaaan hendaknya pengelola dan admin lebih kreatif dan lebih aktif 

dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, agar lebih inovatif dan mampu 

berinovasi dengan kebutuhan belajar peserta didik dan masyarakat. 

5.2.3 Penilaian 

Penilaian dalam penyelenggaraan program komputer LKP ALFABANK 

hendaknya lebih ditingkatkan dan dilaksankan secara rutin dan berkala, serta  
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lebih sering dilakukan agar pelaksanaan program kursus komputer LKP 

ALFABANK dapat berjalan secara maksimal. 
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CATATAN LAPANGAN 1 

Hari / tgl  :  Senin, 11 Mei 2015 

Jam  : 12.00 – 13.00 

Tempat :. Kantor LKP ALFABANK Semarang. 

Peristiwa :  

Pertama saya datang ke LKP ALFABANK Semarang untuk menemui 

direktur di LKP ALFABANK tersebut  beliau bernama Dr. Alex Sujanto, SE, 

S.Pd, MM. Pertama datang menghadap beliau saya memperkenalkan diri dahulu, 

kemudian saya datang untuk mengutarakan maksud dan tujuan saya menemui 

beliau. 

Setelah saya memperkenalkan dan mengutarakan maksud dan tujuan 

saya menemui beliau yaitu tentang program kursus komputer di LKP 

ALFABANK Semarang setempat dalam penyelenggaraan dan penilaian terhadap 

peserta didik khususnya program kursus komputer, beliau langsung menceritakan 

tentang program kursus komputer LKP ALFABANK Semarang dalam 

pelaksanaan program, Bapak Alex menjelaskan tentang lembaga kursus di LKP 

ALFABANK. Lembaga Kursus dan Pelatihan ALFABANK adalah suatu lembaga 

pendidikan yang memadukan materi komputer dan perbankan dimana LKP 

ALFABANK mendapat ijin  operasional dari Kakandep Dikbud Surakarta pada 

tanggal 14 Nopember 1994, yaitu sesuai dengan surat keputusan Menteri 
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Pendidikan dan Kebudayaan No. 0513/tahun 1981 tanggal 29 April 1981. Pada 

tanggal 15 Januari 1995 LKP ALFABANK mendapat ijin menyelenggarakan 

kursus dari kanwil Dekdikbud Jawa Tengah C No. 298/103/L/95. LKP 

ALFABANK kemudian dipercaya oleh masyarakat, terbukti dengan banyaknya 

jumlah anak didik pada angkatan pertama dengan jumlah 175 peserta, pada 

angkatan kedua jumlah peserta didik meningkat mencapai 250 peserta, pada 

angkatan ketiga LKP ALFABANK membuka cabang di kota lain yaitu di 

Semarang. Pada tanggal 27 Juli 1996 ketika LKP ALFABANK Cabang Semarang 

beroperasi dan mendapat ijin menyelenggarakan kursus dari Kanwil Dekdikbud 

Jawa Tengah No. 005/130/L/97 dengan akreditasi B tanggal 15 Januari 1997, 

dengan jumlah siswa angkatan pertama sebanyak 453 peserta.  

Setelah Berbincang-bincang dengan beliau kemudian beliau mengajak 

saya untuk bertemu dengan staff bidang Kurikulum dan Pelaksanaan. Kemudian 

saya berbicara dengan staff Kurikulum dan Pelaksanaan tersebut untuk 

menentukan teknis pertemuan saya selanjurnya di LKP ALFABANK 

SEMARANG. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 1 

Hari / tgl            :  Senin, 11 Mei 2015 

Jam            : 13.00 – 14.30 WIB 

Tempat                      : Kantor LKP ALFABANK Semarang 

Topik Wawancara     : Wawancara dengan Direktur LKP ALFABANK Semarang 

Keterangan  :  

NS 1  = Bapak Dr. Alex Sujanto, SE, S.Pd, MM. (direktur) 

PN  = Penanya 

 

NO CATATAN KET 

1 PN : Bagaimana perencanaan pengelolaan program 

kursus yaa pak? 

NS 1: Perencanaan pengelolaan program dimulai dari 

pemberian   pengarahan kepada peserta didik, 

kemudian diberikan diklat dalam bentuk 

keterampilan komputer, agar para peserta didik 

mampu menguasai profesional Microsoft Office, 

AUTOCAD 2008 2D&3D, Komputer Akuntansi 

MYOB V.17, Desain Grafis dan Teknisi 

Komputer kemudian di tumbuhkan jiwa peserta 

didik yang harus memiliki keuletan, kreatif, 

inovatif, berani maju dan memiliki keahlian di 

 

 

AS, 1.  11,05, 

15 
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bidang kursus komputer. Setelah itu membuat 

suatu dan menyiapkan jadwal kursus komputer 

karena ada program yang dijalankan pada jam (60 

menit). Kemudian mencari peserta didik untuk 

mengikuti kursus komputer melalui koran, 

pemasaran, brosur, web, dan lain-lain. 

2 PN : Pak, Bagaimana penyelenggaraan program kursus 

komputer? 

NS 1 : Penyelenggaraan program yaa harus memenuhi 

kuota 8 orang. Dan abis itu peserta didik mengikuti 

kursus komputer tidak dapat memenuhi kuota ada 

beberapa di bidang kursus sesuai bidangnya. Paling 

minimal 5-6 orang yang dapat mengikuti kursus 

komputer. Terus membuat instruktur atau diminta 

untuk berkomitmen mengajar sampe selesai 20x 

pertemuan. 

 

 

AS, 2. 11,05, 15 

 

3 PN      : Bagaimana pelaksanaan program kursus 

computer pak? 

NS 1   : Yaa sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. 

Masing- masing di bidang kursus komputer 

memiliki jadwal hari dan jam yang beda. Jadi 

 

AS, 3. 11,05, 15 
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peserta didik dapat mengikuti sesuai jadwal 

yang ditetapkan sesuai di bidangnya. Gitu dek. 

4 PN :   Bagaimana proses penerimaan peserta didiknya 

pak? 

NS 1 : Proses penerimaan itu merupakan suatu sistem. 

Untuk pencapaian penerimaan peserta didik 

yaa dapat dimulai dari siap metal dan fisik. 

Peserta didik datang ke kantor untuk mencari 

informasi, terus dikhususkan mengisi formulir 

tersebut. Setelah itu kelas juga ditentukan dan 

membuat kesepakatan waktu yang telah dibuat 

dek. 

 

 

AS, 4. 11,05, 15 

5 PN   :   Bagaimana penilaiannya dalam program kursus  

komputer yaa pak? 

NS 1 : Penilaian itu monitoring dek melalui presensi 

peserta  didik maupun presensi instruktur. 

 

 

AS,5. 11,05, 15 

6 PN : Bagaimana peningkatan kompetensi peserta 

didik setelah mengikuti program kursus 

komputer? 

 

AS,6. 11,05, 15 
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NS 1 : Peningkatan kompetensi yaa itu peningkatan 

kompetensi peserta didik dan kualitasnya. Peserta 

didik diberi materi tambahan agar dapat mencapai 

keahlian di bidang program kursus komputer. 

Peserta didik yaa harus memiliki keuletan, kreatif, 

inovatif, dan bertanggung jawab gitu lho dek. 

7 PN   : Kendala apa saja sih pak yang dihadapi dalam 

program kursus  komputer? 

NS 1 : Kendala yang dialami untuk peserta didik adalah 

kendala yang tidak maksimal. Terkadang dek 

peserta didik tidak dapat memenuhi mengikuti 

program kursus komputer sampai selesai jadwal 

yang sudah ditetapkan (20x pertemuan) dan 

peserta didik juga datang tidak tepat pada 

waktunya. Kemudian kendala untuk LKP 

ALFABANK adalah komputer mati, listrik mati, 

dan instruktur juga datang tidak tepat pada waktu. 

Hehe begitulah dek. 

 

 

AS, 7. 11,05, 15 

8 PN : Kelebihan apa saja yaa pak yang diperoleh dari 

program kursus komputer? 

NS 1 : Hmmm kelebihannya paket program kursus 

 

AS, 8. 11,05, 15 
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komputer sudah bisa menjawab tingkat kebutuhan 

operational kantor sih dek. Fasilitas-fasilitas di 

LKP ALFABANK sudah maksimal, peserta didik 

dan instruktur juga kebanyakan datang tepat pada 

waktunya sehingga dapat memuaskan untuk 

seluruh masyarakat. Gitu. 

9 PN : Bagaimana evaluasi dalam program kursus 

komputer pak? 

NS 1 : Oh yaa setelah mengikuti pelaksanaan program 

kursus komputer selesai diharapkan para peserta 

didik secara mandiri mampu melaksanakan apa 

yang diperolehnya selama mengikuti kegiatan 

program kursus komputer. Setiap akhir pertemuan 

kan ada evaluasi sama dengan akhir penilaian. 

Setelah itu peserta didik baru mendapatkan 

sertifikat dari LKP ALFABANK gitu dek. 

 

AS, 9. 11,05, 15 
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CATATAN LAPANGAN 2 

 

Hari/tgl : Rabu, 13 Mei 2015 

Jam  : 08.00 – 09.30  

Tempat : Kantor LKP ALFABANK SEMARANG 

Peristiwa : 

 

Pagi ini saya dan teman saya bernama Octi Irma Saputri bertemu 

dengan Bapak Alex untuk melanjutkan beberapa pertanyaan yang kemarin 

harus terhenti oleh waktu, karena kami datang lebih awal dari waktu yang 

sudah di sepakati kami melihat satu ruangan yang di isi oleh beberapa peserta 

didik, saya ingin melihat akan tetapi merasa kurang enak karena pada saat itu 

tidak membuat janji untuk melihat aktivitas peserta didik, lalu kami 

mengurungkan niat untuk mengatur janji lagi agar bisa mengamati lebih dekat 

apa yang dilakukan oleh peserta didik tersebut. 

Akhirnya waktupun menunjukan waktu yang sudah disepakati, 

kemudian kami bertemu dengan pak alex untuk melanjutkan pertanyaan dan 

saya juga akan menanyakan ruangan yang tadi saya lihat agar saya bisa 

mengamati lebih dekat,  mengetahui apa saja yang dilakukan para peserta didik 

dan membuat janji pada pengelola atau instruktur agar bisa menyesuaikan 

waktu yang tepat pada saat aktifitas. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 2 

Hari / tgl            :  Rabu, 13 Mei 2015 

Jam            : 08.00 – 09.30 WIB 

Tempat                      : Kantor LKP ALFABANK Semarang 

Topik Wawancara     : Wawancara dengan Direktur LKP ALFABANK Semarang 

Keterangan  :  

NS 1  = Bapak Dr. Alex Sujanto, SE, S.Pd, MM. (direktur) 

PN  = Penanya 

 

NO CATATAN KET 

1 PN    : Pak, apa yang perlu disiapkan yaa pak dalam 

perencanaan pengelolaan  program, Pak? 

NS 1 : Yang disiapkan yaitu, peserta didik, ruang kelas, 

instruktur, sarana prasarana, kurikulum, 

pengkoordinasian yang matang dari semua defisi 

yang bersangkutan dek. 

 

 

AS, 1. 13,05, 15 

2 PN  : Oh yaa bagaimana perencanaan program 

pengelolaan  programnya pak? 

NS 1 : Perencanaan program dimulai dari memberikan 

arahan kepada calon peserta didik, terus itu 

diberikan pendidikan dan pelatihan dalam 

 

 

AS, 2. 13,05, 15 
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bentuk keterampilan biar para calon peserta 

didik juga mampu menguasai professional dek 

semacam Microsoft Office 2010, AUTOCAD 

2008 2D&3D, Komputer Akuntansi MYOB 

V.17, Desain Grafis dan Teknisi Komputer 

kemudian ditumbuhkan sampai menjadi keahlian 

pada bidang keahlian gitu dek. 

 

3 PN    : Dalam 1 kelas biasanya ada berapa instruktur yaa 

pak? 

NS 1 : ±2 orang instruktur itu dalam 1 kelas sih. 

 

AS, 3. 13,05, 15 

4 PN    : Kendala apa sih pak yang terjadi pada 

perencanaan program untuk pengelolaan 

program pada bidang keahlian? 

NS 1 : Kendalanya yaa tidak semua peserta didik 

memiliki keinginan untuk menjadi keahlian 

dek, terkadang mereka hanya ingin 

mempelajari saja, sehingga cara pembentukan 

yang nyata dilapangan kurang maksimal. Gitu. 

 

 

AS, 4. 11,05, 15 

5 PN   : Apa ada keuntungannya pak pada perencanaan  
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program pengelolaan program? 

NS 1 : Yaa ada lah, keuntungan yang di peroleh apa yang 

direncanakan harus dijalankan gitu dek dan apa 

yang direncanakan tidak semua bisa untuk 

diterima oleh peserta didik dek. 

 

AS,5. 11,05, 15 

6 PN : Apa yang ingin di capai pada perencanaan program 

pengelolaan program itu pak? 

NS 1 : Hal yang ingin dicapai yaitu, peserta didik ini 

betul – betul mempunyai suatu jiwa keahlian 

dong dan mau membuktikan untuk terjun ke 

lapangan, memiliki karakter yang baik dan mau 

untuk seorang keahlian gitu lho dek. 

 

AS,6. 11,05, 15 

7 1. PN   : Apakah ada pemantauan pada pengelolaan 

program untuk bidang keahlian yang sudah 

berjalan? 

Jawab : Ada, untuk pemantauan memang harus 

dilakukan, karena meminimalisir hal – hal yang 

tidak di inginkan. 

 

 

AS, 7. 11,05, 15 

8 PN    : Siapa yaa pak yang memantau pengelolaan 

program? 

 

AS, 8. 11,05, 15 
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NS 1 : Instruktur. 

 

9 PN : Apakah ada pendampingannya pak setelah peserta 

selesai menyelesaikan program kursus pak? 

NS 1 : Untuk pendampingan memang tidak ada yaa dek, 

karena biasanya mereka udah memiliki usaha 

sendiri, atau enggak diaplikasikan pada 

pekerjaan mereka, namun secara tidak langsung 

mereka juga sharing kepada kami mengenai 

usaha yang telah mereka kembangkan. 

 

 

AS, 9. 11,05, 15 
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CATATAN LAPANGAN 3 

 

Hari/tgl : Jum’at, 15 Mei 2015  

Jam  : 09.00 – 10.00 

Tempat : Kantor LKP ALFABANK SEMARANG 

Peristiwa :  

 

Jum’at pagi saya datang kembali lagi seperti biasanya dengan teman saya 

di kantor LKP ALFABANK SEMARANG untuk bertemu dengan salah satu 

staff untuk membahas palaksanaan dan evaluasi pengelolaan program yang 

bersangkutan dengan kursus komputer, seperti biasanya pada pagi hari saya 

dan teman saya melihat aktivitas para peserta kursus, namun kali ini saya 

melihat kelas yang kemarin saya lihat, kini sepi tidak ada aktivitas sama sekali, 

dan kami sempat berfikir mungkin hari ini libur karena hari jum’at atau 

kursusnya apa memang mengambil beberapa hari antara senin sampai kamis 

saja, kemudian saya dan teman saya bertanya kepada bagian administrasi yang 

berada di LKP ALFABANK, ternyata memang disana sedang libur karena hari 

jum’at tidak ada proses pembelajaran seperti itu kata bagian administrasi. 

Dan setalah itu saya dan teman saya ke perpustakaan LKP ALFABANK 

sambil menunggu staff beliau yang bernama Bapak Anton Sujarwo, Amd. 

Kom., kemudian membaca buku-buku yang ada di perpustakaan dan sekalian 

mencari sumber buku apa yang kami butuhkan.  Kemudian setelah itu tidak 

lama menunggu hanya setengah jam saja, tiba waktunya untuk saya dan teman 
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saya bertemu dengan salah satu staff beliau bernama Bapak Anton Sujarwo, 

Amd. Kom. beliau adalah staff bagian akademik, setelah kami menceritakan 

maksud tujuan kami untuk menemui beliau, barulah kami memulai untuk 

berwawancara. 
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TRANSKRIP WAWANCARA 3 

Hari / tgl            :  Jumat, 15 Mei 2015 

Jam            : 10.00 – 12.00 WIB 

Tempat                      : Kantor LKP ALFABANK Semarang 

Topik Wawancara     : Wawancara dengan Bidang Akademik LKP ALFABANK 

Semarang 

Keterangan  :  

NS 2  = Bapak Anton Sujarwo, Adm. Kom. (bagian akademik) 

PN  = Penanya 

 

NO CATATAN KET 

1 PN : Bagaimana pelaksanaan pengelolaan program 

kursus komputer pada bidang keahlian, Pak? 

NS 2 : Semua kegiatan kursus komputer sudah 

disesuaikan dengan jadwal. Dan peserta didik 

juga dapat mengetahui apa materinya dari 

bidang keahlian untuk pengolahannya data itu 

melalui silabus mbak. 

 

 

 

AS, 1.  15,05, 

15 

2 PN : Bagaimana perencanaan kurikulum pada bidang 

keahlian pak? 
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NS 2  : Pengolahan data peserta didik sudah ada 

semuanya mbak, semuanya ada itu pada 

silabus. Terus peserta didik dapat mengikuti 

program kursus komputer pada 20x pertemuan 

2 jam. 

 

AS, 2. 15,05, 15 

 

3 PN : Bagaimana perencanaan kurikulum untuk 

pengelolaan programnya pak, apakah ada 

kerjasama antara lembaga dengan dunia industri 

pak? 

NS 2 : Secara umum kurikulum kita mengacu pada 

standar kurikulum yang ada pada Direktorat 

Kursus. Namun yaa itu untuk pembelajaran yang 

digunakan itu berdasarkan kebutuhan, jadi 

kurikulum yang digunakan tidak harus 

menggunakan kurikulum nasional tetapi juga 

melihat pada apa yang dibutuhkan oleh peserta 

didik. Dan hanya poin-poin yang penting yang 

di ambil utnuk dipadukan dalam bentuk 

kurikulum pembelajaran untuk peserta didik, 

sehingga keduanya sama pentingnya dan sama 

dapatnya mbak. 

 

AS, 3. 15,05, 15 
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4 PN : Dalam proses pembelajaran apakah ada magang di 

lembaga lain pak? 

NS 2 : Iya ada untuk magang peserta didik, ALFABANK 

juga bekerja sama dengan beberapa lembaga 

untuk mempermudah peserta didik terjun dalam 

dunia industri maupun dunia usaha mbak, maka 

mereka juga harus diberikan contoh yang nyata 

dan sesuai dengan kebutuhan pasar yang 

berkembang, terus bisa dibutuhkan pemagangan 

kepada peserta didik guna melatih mereka untuk 

membaca kondisi dan menangani masalah-

masalah yang akan di hadapi nantinya di dunia 

yang nyata setelah mereka membuka usahanya 

sendiri mbak, gitu mbak. 

 

 

AS, 4. 15,05, 15 

 

5 PN  : Bagaimana kurikulum pada kursus komputer pada 

bidang keahlian, Pak? 

NS 2 : Kursus (bagaimana motivasi peserta didik), yaa 

kemudian peserta didik juga mendapatkan 

sertifikat mbak, sudah terbatas apa yang sudah 

dipelajari itu dari pendidik. Dan setelah itu 

 

AS, 5. 15,05, 15 
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motivasinya sih yang bagaimana tergantung pada 

peserta didik. 

 

6 PN  :   Bagaimana SKL untuk peserta didik pak? 

NS 2 : Standar Kelulusan mengacu pada standar dari 

direktorat info kursus. Tapi tidak semua 

menggunakan standar yang ada tetapi 

disesuaikan dengan SKL dari Lembaga. 

 

 

 

AS, 6. 15,05, 15 

7 PN    : Bagaimana cara perekrutan peserta didik pak? 

NS 2 : Bisa melalui spanduk, pamflet, media cetak, dan 

biasanya peserta datang sendiri untuk memilih 

kursus apa yang di butuhkan mbak, terus memberi 

kesepakatan proses pembelajaran dan kemudian 

biaya yang harus dibayarkan, setelah semua pihak 

setuju brarti peserta didik akan secara langsung 

bisa mengikuti kursus dengan jadwal yang sudah 

disepakati mbak. 1x pertemuan = 45 menit dalam 

waktu @ 2 jam. Jadi 20x tatap muka = 40 jam. 

 

 

AS, 7. 15,05, 15 
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8 PN    :   Bagaimana penyelenggaraannya pak? 

NS 2 : Semua kegiatan selalu di bawah arahan oleh 

instruktur, nah terus mereka di jelaskan terlebih 

dulu mbak apa yang harus dikerjakan baru para 

peserta didik itu mempraktekannya. Untuk 

pelaksanaannya kami bisa memulai jika kuota 

peserta didik lengkap dalam arti 1 kelas terisi oleh 

±20 peserta didik, atau minimal berjumlah 8 

orang maka kami bisa untuk memulai 

pembelajaran mbak. 

 

 

AS,8. 15,05, 15 

9 PN : Pak, Apa ada seleksi peserta didik pak? 

NS 2 : Tidak ada seleksi mbak karena semua mengikuti 

kemauan dari peserta didik yang sudah 

disepakati. 

 

 

AS, 9. 15,05, 15 

10 PN : Idealnya peserta kursus itu berusia berapa pak? 

NS 2 : Untuk usia minimal SMA mbak, tapi untuk anak 

SMP bisa mendaftar kursus lho mbak tapi yaa 

diberi pelayanan tersendiri yaitu Privat kursus, 

karena dikhawatirkan anak SMP tidak bisa 

secepat anak SMA yang bisa mengikuti 

 

AS, 10. 15,05, 

15 
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pembelajaran secara cepat gitu mbak. 

 

11 PN : Berapa jumlah Peserta Didiknya pak? 

NS 2 : Secara keseluruhan sih mbak dalam 1 angkatan 

±150 peserta, dan dalam 1 kelas ada 20 – 25 

orang peserta didik. 

 

 

AS, 11. 15,05, 

15 

12 PN : Kenapa sedikit pak, apa ada pembatasan peserta 

didik? 

NS 2 : Iya memang ada mbak pembatasan untuk setiap 

kelas, kalau dalam 1 kelas terdapat banyak 

peserta didik maka pembelajaran akan tidak 

maksimal gitu mbak, karena terlalu rame dan 

pasti ada beberapa yang tidak fokus makanya 

kan mempengaruhi peserta yang lainnya untuk 

tidak fokus dalam proses pembelajarannya. 

 

 

AS, 12. 15,05, 

15 

13 PN : Bagaimana Metode pembalajarannya pak? 

NS 2 : Metode yang digunakan yaitu, ceramah, tanya 

 

AS, 13. 15,05, 



 

 

109 

 

jawab kemudian mempraktikan apa yang udah 

di arahkan mbak. 

 

15 

14 PN : Untuk proses pembelajaran itu teori dan praktiknya 

berapa jam pak? 

NS 2 : Dalam pembelajaran teori dan praktik itu lebih 

banyak praktik ketimbang teori sih mbak. Dalam 

satu kali pertemuan itu ada yang 120menit, 15 

menit untuk teori, dan 105 menit untuk praktik. 

Jadi praktik lebih banyak ketimbang teori. 

 

 

AS, 14. 15,05, 

15 

15 PN : Apakah 1 anak memegang 1 komputer pak? 

NS 2 : Iya dong mbak, 1 anak memegang 1 komputer 

gunanya yaa untuk mempermudah sistem 

pembelajaran yang di sampaikan oleh instruktur, 

baik secara teori maupun praktik. 

 

 

AS, 15. 15,05, 

15 

16 PN : Bagaimana dengan sarana prasarana yang dimiliki, 

Pak? 

 

AS,16. 15,05, 
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NS 2 :  Sarana dan prasarana disini cukup komplit kok 

mbak, apa yang dibutuhkan dalam proses 

pembelajaran juga tersedia. Seperti, ruang kelas, 

komputer, LCD, perpustakaan, dan instruktur. 

 

15 

17 PN   : Siapa aja sih pak yang perlu di evaluasi? 

NS 2 : Untuk pengajar/pendidik itu dalam mengajar 

materi, yang bagiamana caranya untuk 

menyampaikan materi-materi agar mudah 

dipahami oleh peserta didik mbak. Dan untuk 

peserta didik itu tingkat, maksudnya yaa 

meningkatkan motivasi mbak. Apakah peserta 

didik sudah memahami materi-materi yang telah 

disampaikan oleh pengajar/pendidik. Gitu mbak. 

 

 

 

AS, 17. 15,05, 

15 

 

 

18 PN : Menggunakan cara apa untuk mengukur terjadi pada 

evaluasi,  Pak? 

NS 2 : Dengan menggunakan kursioner sih mbak. 

 

AS, 18. 15,05, 

15 

19 PN : Siapa yang mengembangkan kurikulum, dan 

bagaimana cara menyampaikan ke sesama 

 

AS, 19. 15,05, 
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instruktur dan pimpinan pak? 

NS 2 : Biasanya di adakan rapat dulu mbak sesama 

instruktur untuk membandingkan kurikulum 

mana saja yang masih bisa digunakan, masih 

bagus pencapaiaanya, maka setelah itu semua 

selesai, baru dia laporkan kepada bidang 

akademik, dan bidang akademik memberikan 

hasil kurikulum yang baru dan sesuai dengan 

yang dibutuhkan kepada pimpinan secara 

langsung. Gitu mbak. 

 

15 

20 PN : Oh yaa apa saja kendala yang ada pada pelaksanaan 

pembelajaran program komputer? 

NS 2 : Kendalanya yaitu biasanya apa yang disampaikan 

atau apa yang dipelajari tidak semua peserta 

memahami mbak. 

 

 

AS, 20. 15,05, 

15 

21 PN : Bagaimana yaa seorang pendidik memahami 

karakter peserta didik pak? 

NS 2 : Hhmm karena berbagai peserta didik dari berbagai 

 

AS, 21. 15,05, 

15 
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latar belakang, biasanya seoarang instruktur sudah 

bisa melihat dari awanya sih mbakl, kemudian 

diperhatikan secara khusus, atau di bimbing, 

tetapi tidak mengurangi rasa perhatian untuk 

peserta yang lain.  

 

22 PN : Bagaimana cara pengevaluasian untuk 

mengetahui hasil belajar jika itu berhasil atau 

tidak pak? 

NS 2 : Tidak semuanya mutlak kok mbak pas pertemuan 

di akhir. Kira-kira disampaikan oleh 

pengajar/pendidik itu sudah berhasil 100% apa 

belum untuk peserta didik. Jadi begini, sebelum 

mengajar latihan atau praktek itu pengajar/pendidik 

harus mempelajari dulu harus latihan dulu apa yang 

mau menyampaikan materi pembelajaran untuk 

peserta didik. Dan kemudian pengajar/pendidik 

menyampaikannya materi tersebut harus sabar dan 

jelas agar peserta didik benar-benar berhasil belajar 

pada kursus komputer mbak. 

 

 

AS, 22. 18,05, 

15 
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23 PN : Bagaimana seorang pendidik dalam mencapai hasil 

secara maksimal ya pak? 

NS 2 : Biasanya instruktur memberikan kuisioner dalam 

pertengahan pembelajaran mbak biar instruktur 

itu juga tau apa peserta didik sudah paham betul 

dengan apa yang disampaikan kemudian bagi 

yang masih belum maksimal akan diberikan 

bimbingan biar bisa sampai dengan apa yang di 

harapkan mbak. 

 

 

AS, 23. 15,05, 

15 

24 PN : Bagaimana seorang pendidik memberikan contoh 

nyata pada peserta didik? 

NS 2 : Karena kebetulan instruktur disini memang 

berasal dari bidang yang sesuai mbak, jadi 

instruktur sudah mengetahui seperti apa yang 

dibutuhkan oleh mitra dan kemudian di praktekan 

kepada peserta. 

 

AS, 24. 15,05, 

15 

25 PN : Bagaimana penilaian pendidik kepada peserta didik 

pak? 

NS 1 : Penilaian dilakukan tidak hanya dari hasil 

pekerjaannya ajalah mbak, tapi juga dinilai agar 

 

AS, 25. 15,05, 

15 
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presensi, keaktifan, dan juga hasil pembelajaran. 
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CATATAN LAPANGAN 4 

 

Hari/tgl : Senin, 18 Mei 2015 

Jam  : 08.00 – 09.30 

Tempat : Kantor LKP ALFABANK SEMARANG 

Peristiwa : 

 

Senin pagi saya datang kembali ke LKP ALFABANK SEMARANG 

untuk bertemu dengan salah satu staff, beliau bernama mbak Ita Purnamasari, 

Amd. Kom, di sana saya langsung bertemu dengan beliau, karena kebutulan 

beliau sudah datang, jadi saya tidak menunggu terlalu lama, setelah bertemu 

dan berbincang-bincang karena beliau juga sedang ditunggu untuk melanjutkan 

tugas, saya tidak bisa mengobrol terlalu banyak hanya apa yang saya butuhkan 

kemudian saya langsung bertanya lebih singkat dari sebelumnya. Jadi saya 

tidak sempat untuk melihat-lihat aktifitas disekitar karena kami diburu dengan 

kegiatan yang lainnya. 

 

 

 

 

 

 



 

 

116 

 

TRANSKRIP WAWANCARA 4 

Hari / tgl            :  Senin, 18 Mei 2015 

Jam            : 08.00 – 09.30 WIB 

Tempat                      : Kantor LKP ALFABANK Semarang 

Topik Wawancara     : Wawancara dengan staff pengevaluasi LKP ALFABANK 

Semarang 

Keterangan  :  

NS 3  = Mbak Ita Purnamasari, Adm. Kom (bagian staff) 

PN  = Penanya 

 

NO CATATAN KET 

1 PN    :  Apakah disini ada pengeveluasian mbak? 

NS 3 : Ada mbak, semua kegiatan disini selalu dibarengi 

dengan  evaluasi. Baik untuk peserta didik, 

pendidik, ataupun proses pembelajarannya. 

 

 

IP, 1.  18,05, 15 

2 PN   :  Bagaimana cara pengevaluasiannya ya mbak? 

NS 3 : Yaa untuk evaluasi kepada peserta didik, biasanya 

dengan adanya pengadaan ujian mbak. Sedangkan 

itu untuk pendidik yang dinilai dari penyampaian 

materi dan proses pengajarannya. 

 

 

IP, 2. 18,05, 15 
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3 PN  :  Siapa yang mengevaluasi mbak? 

NS 3 : Yang pengevaluasi biasanya dari tim evaluasi 

yang sudah ada sih atau enggak juga dapat 

dilakukan oleh atasan secara langsung mbak. 

 

IP, 3. 18,05, 15 

4 PN : Dalam pelaksanaannya evaluasi itu yang dilakukan 

seperti apa mbak? 

NS 3 : Menggunakan sistem kritik dan saran dari peseta 

didik mbak, laporan penyelenggaraan dan 

pelaksanaan pembelajaran, terus laporan 

perkembangan peserta didik juga mbak. 

 

 

IP, 4. 18,05, 15 

5 PN  :  Kapan di adakannya evaluasi itu mbak ? 

NS 3 : Diadakan saat diperlukan kok mbak, yaa pada 

akhir semester dan akhir tahun. 

 

 

 

IP,5. 18,05, 15 
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6 PN      : Mbak, apakah ada proses evaluasi awal, tengah 

dan akhir? 

NS 3  : Ada kok mbak, untuk evaluasi awal kita berada 

pada awal masuk para peserta ini di 

selenggarakan oleh instruktur, sedangkan 

evaluasi tengah kita menggunakan tes / mid 

semester, dan evaluasi akhir itu diselenggarakan 

pada akhir pembelajaran yang bisa dilakukan 

oleh instruktur atau atasan secara langsung gitu 

mbak. 

 

IP,6. 18,05, 15 

7 PN     : Bagaimana proses evaluasinya mbak? 

NS 3 : Semua Proses evaluasinya menggunakan 

Quisioner, baik itu untuk evaluasi awal, tengah 

atau akhir mbak. 

 

 

 

IP, 7. 18,05, 15 

8 PN : Apakah evaluasi uji kompetensi ada, seperti apa 

prosesnya mbak? 

NS 3 : Ada sih mbal, uji kompetensi disini kan 

menggunakan uji kompetensi TIK, jadi di 

laksanakan pada akhir semester itu soal datang 

langsung dari pusat, kemudian dilaksanakan tes 

 

IP, 8. 18,05, 15 
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kepada para peserta, setelah selesai kemudian 

lembar jawaban dikirim lagi pada pusat secara 

langsung gitu mbak. 

 

9 PN : Mbak, Bagaimana penilaian pendidik kepada peserta 

didik? 

NS 3 : Penilaian dilakukan tidak hanya dari hasil 

pekerjaannya saja mbak, tetapi juga dinilai agar 

presensi, keaktifan, dan juga hasil pembelajaran. 

 

 

IP, 9. 18,05, 15 
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LAMPIRAN-LAMPIRAN FOTO SAAT KEGIATAN DAN WAWANCARA 

1. Foto saat Kegiatan Dinas Sosial 2015, Direktur dan Bagian Akademik 
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2. Pelatihan Myob Inetrnational 2015 
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3. Kegiatan Workshop 
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4. Saat Wawancara 
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5. Peserta Didik 
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