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ABSTRAK 

Darmawan Ayyada Hasnan, 2015. “Model Pembelajaran Magang (Studi Di 

Home Industri Logam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan 

Kota Tegal)”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu 

Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Di bawah bimbingan Dr. Sungkowo 

Edy Mulyono, M.Si. 

Kata Kunci : Model Pembelajaran Magang, Proses Pembelajaran, Home 

Industri Logam. 

 Dampak globalisasi yang berakibatkan kepada sektor di home industri 

logam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal 

memberikan alasan tersendiri bagi terlaksananya program pembelajaran magang 

yang dilakukan untuk meningkatkan lagi kualitas sumber daya manusianya untuk 

pembangunan bangsa dan menciptakan jiwa kemandirian warga belajar magang. 

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu : (1) Bagaimanakah proses perencanaan 

pembelajaran magang di home industri logam; (2) Bagaimanakah pelaksanaan 

pembelajaran magang di home industri logam dan; (3) Bagaimanakah penilaian 

pembelajaran magang di home industri logam. Tujuan penelitian adalah 

mendeskripsikan proses perencanaan pembelajaran warga belajar magang di home 

industri logam Kota Tegal, mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran magang di 

home industri logam Kota Tegal, dan mendeskripsikan penilaian dampak yang 

dirasakan warga belajar magang di home industri logam Kota Tegal. 

 Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tehnik pengumpulan 

data yang berjumlah 5 orang yaitu : 1 pemilik usaha, 2 tutor, dan 3 pemagang. 

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Tehnik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menunjukan bahwa proses pembelajaran magang di home 

industri logam Kota Tegal memiliki tahapan sebagai berikut : Metode yang 

digunakan dalam proses pembelajaran magang di home industri logam yaitu 

ceramah dan demonstrasi. Proses pembelajaran meliputi, (1) perencanaan, (2) 

pelaksanaan, dan (3) evaluasi. Bentuk penilaian berupa dampak yang dirasakan 

setelah mengikut proses pembelajaran magang adalah bertambahnya pengetahuan, 

keterampilan, lebih percaya diri, dan mandiri.  

Saran yang diberikan yaitu sebaiknya dalam teknik pembelajaran tutor 

harus bisa lebih variatif lagi, tidak hanya menggunakan tehnik demonstrasi. 

Kemudian waktu pembelajaran warga belajar tidak disamakan dengan karyawan 

di home industri karena siswa magang tidak mendapatkan upah atau gaji yang 

pantas. Kemudian dalam hasil pembelajaran pemilik dan tutor sebaiknya bisa 

lebih mengatur dampak yang akan di terima siswa tidak hanya mendapatkan nilai 

psikomotorik, tetapi juga mendapatkan nilai kognitif dan afektif agar seimbang. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

Disiplin ilmu kewirausahaan dalam perkembangannya mengalami 

erkembangan yang cepat diberbagai bidang seperti: industri, perdagangan, 

pendidikan, kesehatan, dan pada bidang lain. Menurut R. Heru Kristanto (2009) 

kewirausahaan adalah ilmu yang mempelajari tentang nilai, kemampuan, dan 

perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup (usaha). Dalam bidang 

tertentu seperti perdagangan dan jasa, kewirausahaan dijadikan kompetisi inti 

gunameningkatkan kemampuan bersaing, perubahan, inovasi, pertumbuhan dan 

daya tahan usaha, perusahaan. 

Jadi seorang wirausaha (wiraswasta) harus mampu melihat suatu peluang 

dan memanfaatkannya untuk mencapai keberhasilan atau manfaat bagi dirinya dan 

dunia sekelilingnya serta kelanjutan usahanya. Mereka harus mampu mengambil 

resiko dengan mengadakan pembaharuan (innovation). Wirausaha harus pandai 

kedepan dengan mengambil pelajaran dari berbagai pengalaman di waktu yang 

lampau, ditambah kemampuan menerima serta memanfaatkan realitas atau 

kenyataan yang ada di sekelilingnya. 

Kreativitas dapat berkembang dalam suatu lingkungan yang tepat. Proses 

kreativitas merupakan proses pembangkitan ide dimana individu maupun 

kelompok berproses menghasilkan sesuatu yang baru dengan lebih efektif dan 

efisien pada suatu sistem. Aspek penting dari kreativitas adalah manusia dan 

proses. Manusia merupakan pelaku yang menentukan proses berjalan dan yang 
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menentukan solusi permasalahan, sedangkan proses adalah aktivitas yang didesain 

untuk menemukan solusi. Adapun inovasi merupakan hasil pencarian suatu 

kesempatan yang dilakukan dengan sepenuh hati. Itulah kedua alasan yang 

memberikan dampak positif bagi kekuatan ekonomi dan masyarakat. Kombinasi 

tersebut merupakan kunci sukses wirausahawan. 

Di era globalisasi saat ini semakin transparan, kita akan menyaksikan 

bagaimana hebatnya persaingan bisnis perusahaan nasional, perang ekonomi 

lewat perdagangan antar bangsa yang berebut menguasai pasar dunia dalam 

bidang barang dan jasa. Karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang luar 

biasa dalam menghadapinya, serta memiliki bekal keterampilan dan pengetahuan 

untuk bersaing atau menghadapi era global disaat ini. 

Pengembangan sumber daya manusia yang mandiri dan berkualitas dalam 

rangka mengantisipasi persaingan global untuk memasuki dunia baru dan dunia 

terbuka, secara proaktif harus dimulai dari sekarang. Karena kita tahu bahwa di 

Indonesia, faktor tenaga manusianya merupakan faktor populasi yang melimpah 

dibandingkan dengan faktor produksi lainnya seperti modal dan skill, begitu pula 

dengan sumber daya alamnya. 

Krisis produktivitas manusia masih terjadi sampai saat ini. Seperti yang 

terjadi saat ini ada di Indonesia dimana tingginya angkatan kerja, dan rendahnya 

mutu pencari kerja serta sulitnya penyaluran karena lowongan yang terbatas 

sehingga menyebabkan banyaknya pengangguran di Indonesia. Kondisi tersebut 

dapat menciptakan ketidaksiapan mereka untuk menjadi mandiri dan berpengaruh 

terhadap sikap mental sebagai pengangguran. Peningkatan dan pengembangan 
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sumber daya manusia perlu dilakukan secara berlanjut dan berkesinambungan, 

agar kemajuan – kemajuan dalam proses pembangunan yang terus maju tidak 

selalu dihinggapi oleh adanya kesenjangan atau krisis produktivitas manusia, 

dalam arti keseluruhan proses penataan tekno – struktur sumber daya manusia 

untuk mencapai tujuan pembangunan yang efektif dan efesien berjalan sempurna 

Peranan pendidikan luar sekolah sangat dibutuhkan di karenakan 

pendidikan luar sekolah berlangsung sepanjang hayat. Hal ini sudah barang tentu 

berhubungan dengan jalur pengembangan sumber daya manusia yang merupakan 

jalur yang berlanjut dan berkesinambungan (pendidikan seumur hidup). 

Pendidikan luar sekolah dengan berbagai macam programnya mampu 

mempersiapkan sumber daya manusia sampai pada tingkat managerial know how 

dan tidak hanya memiliki kemampuan managerial saja (managerial know how). 

Disamping itu pula prospek pendidikan luar sekolah cukup besar mengingat 

kebutuhan training, pengembangan tenaga kerja yang sudah bekerja, maupun 

mempersiapkan tenaga kerja yang berusia muda, baik drop out maupun tamatan 

jalur pendidikan sekolah untuk diantar memasuki dunia kerja dan siap untuk 

bekerja sangat terbuka lebar.  

Seperti pandangan konsep pendidikan nonformal menurut Kedrayate tahun 

1997 dalam the conceptualisation of non-formal education adalah sebagai berikut: 

“Non-formal education has also been conceptualised in terms of its purposes. 

Non-formal education may fulfil a range of educational purposes. One purpose is 

in relation to the formal system. In Simkin's (1977:23) view, because of the failure 

of formal education to provide skills, knowledge and attitudes at an acceptable 

cost, non-formal education is seen as a means of providing a cheaper alternative 

to provide individuals with the skills required by the economic system whenever 

the formal system has failed to do this. The related problems of school leavers and 
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unemployment have led to the expansion of nonformal education training 

programmes.” 

 

Berdasarkan jurnal di atas, disebutkan bahwa Pendidikan non-formal juga 

telah dikonseptualisasikan dalam hal yang berkelanjutan. Pendidikan non-formal 

dapat memenuhi berbagai tujuan pendidikan formal yang belum tercapai. Salah 

Satu dalam tujuan tersebut ada kaitannya dengan sistem pendidikan formal. 

Dalam Simkin ini (1977: 23) melihat, karena kegagalan pendidikan formal untuk 

memberikan keterampilan, pengetahuan dan sikap dengan biaya yang cukup 

mahal, non-formal pendidikan dipandang sebagai sarana untuk memberikan 

alternatif yang lebih murah untuk menyediakan individu dengan keterampilan 

yang dibutuhkan oleh sistem ekonomi setiap kali sistem formal telah gagal untuk 

melakukan hal ini. Masalah yang terkait dari lulusan sekolah dan pengangguran 

telah menyebabkan ekspansi pendidikan non formal yaitu program pelatihan. 

Program pendidikan luar sekolah dalam bentuk magang dimaksudkan 

untuk mempersiapkan seseorang dalam rangka untuk diantar memasuki dunia 

kerja dan siap untuk bekerja. Seseorang yang telah mengikuti program magang 

dapat memiliki bekal kemampuan pengetahuan dan keterampilan yang lebih 

baiksehingga siap bersaing di era globalisasi seperti sekarang ini. Perlunya bekal 

pengetahuan, pengalaman dan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja 

menjadikan magang menjadi satu alternatif pilihan bagi para pencari kerja.  

Journal of T Public Policy and Administration Research, Okorie tahun 

1995 mengemukakan pendapat Jhon mengenai magang dalam pendidikan 

nonformal, sebagai berikut: 
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“Apprenticeship training system also called non-formal vocational 

education and training refers to training on the job. This is based on an 

arrangement between the Master Craftsmen and the trainee established by either 

written or verbal agreement which allows the apprentice to be trained under the 

tutelage of a master craftsman” 

Berdasarkan jurnal di atas, disebutkan bahwa Sistem pelatihan magang 

juga disebut pendidikan kejuruan non-formal dan pelatihan tersebut mengacu 

pada keberhasilan pekerjaan. Hal ini didasarkan pada peraturan yang di sepakati 

antara tutor dan warga belajar secara tertulis atau lisan yang memungkinkan 

magang untuk dilatih di bawah asuhan seorang tutor. 

Kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi tuntutan untuk 

mempertahankan perekonomiannya bagi masyarakat kota kecil seperti Kota 

Tegal. Kota Tegal memiliki banyak industri – industri yang mampu bersaing 

dalam perdagangan bebas nasional. Untuk mewujudkan suatu sumberdaya yang 

berkualitas, masyarakat membutuhkan skill atau pegangan yang bisa dijadikan 

acuan untuk bekal bagi dirinya agar siap memasuki dunia kerja dan dapat 

melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. 

Pertumbuhan industri logam di kabupaten Tegal dimulai pada masa 

kolonial Belanda sekitar tahun 1918. Industri logam di Tegal pada massa itu 

dibangun untuk menopang kebutuhan peralatan dan suku cadang pabrik gula, 

perkapalan, kereta api dan tekstil. Industri tersebut mulai berubah arah pada tahun 

1940 dengan diarahkan guna mencukupi kebutuhan peralatan perang bagi tentara 

Jepang. Namun budaya kerja paksa tentara Jepang tidak sepenuhnya berpengaruh 

buruk bagi pekerja, malah sebaliknya mereka mendapatkan ketrampilan, belajar 

disiplin dan teliti. Tahun 1982, industri logam Kabupaten Tegal mengalami masa 
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kejayaan dengan menghasilkan produk untuk kebutuhan sektor perumahan, 

pertanian, transportasi, kesehatan, pompa air tangan dan alat penyemprot (sprayer) 

hama.  

Industri logam rumahan di kota Tegal tepatnya daerah Randugunting 

cenderung lebih banyak menghasilkan spare part mesin ricemill dan alat 

pendukung mesin ricemill. Melihat kenyataan bahwa negara Indonesia adalah 

salah satu sebagai negara Agraris, dimana sebagian besar masyarakatnya masih 

berprofesi sebagai petani dan bekerja dalam bidang pertanian. Hasil pertanian 

terutama beras yang sangat melimpah mendorong masyarakat untuk lebih baik 

dalam mengelola hasil pertanian yaitu beras. Masyarakat Indonesia sebagian besar 

mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok sehari harinya. 

Tuntutan kebutuhan pokok beras yang semakin tinggi, masyarakat 

khususnya para ahli mesin dan logam harus bisa membuat spare part mesin 

Ricemill yaitu suatu alat pengolah gabah produk dalam negeri agar tidak 

bergantung pada spare part mesin dari luar negeri. Harga spare part mesin 

Ricemill luar negeri yang semakin tinggi mendorong masyarakat untuk bersama-

sama menciptakan spare part mesin Ricemill dan membuat alat pendukung kerja 

mesin Rice mill sendiri dengan tenaga pekerja yang berasal dari sumber daya 

manusia yang ada seperti UD Sarana Jaya yang ada di Kelurahan Randugunting 

Kota Tegal. 

Dengan adanya program pembelajaran magang di industri logam 

partisipan dapat diberdayakan untuk meningkatkan motivasi, skill, potensi dan 

keberanian diri partisipan untuk bisa mandiri dan membuka peluang usaha baru. 
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Partisipan juga dapat mengasah potensi yang dimilikinya dengan mengikuti 

program magang di industri logam untuk mengembangkan sumber daya manusia 

dan mempertahankan kualitas industri logam di kota Tegal sebagai kota industri. 

Pendidikan menjadi prioritas utama dalam hidup ini untuk menanamkan 

modal utama dalam hal meningkatkan sumber daya manusia untuk pembangunan 

bangsa. Oleh karena itu kita harus mengembangkan potensi-potensi yang ada pada 

masyarakat untuk bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Setelah kita amati, 

nampak jelas bahwa masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di 

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan baik pada bidang pendidikan formal 

dan bidang pendidikan informal. Dampak dari rendahnya mutu pendidikan yaitu 

menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan 

ketrampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai bidang. 

Melihat dari permasalahan yang ada dalam pendidikan luar sekolah 

khususnya pada study program magang, maka perlunya penanaman jiwa dan 

perilaku masyarakat yang mandiri agar siap untuk menghadapi dunia global. 

Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Model 

Pembelajaran Magang (Studi Di Home Industri Logam Kelurahan 

Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal)”  
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1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas sebagaimana telah dikemukakan dalam 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimanakah perencanaan pembelajaran magang di Home Industri Logam 

Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal ? 

1.2.2 Bagaimanakah pelaksanaan pembelajaran magang di Home Industri Logam 

Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal ? 

1.2.3 Bagaimanakah Penilaian pembelajaran magang di Home Industri Logam 

Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

   Tujuan Penelitian ini adalah: 

1.3.1 Mendeskripsikan perencanaan pembelajaran magang di Home Industri 

Logam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal ? 

1.3.2 Mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran magang di Home Industri 

Logam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal ? 

1.3.3 Mendeskripsikan penilaian pembelajaran magang di Home Industri Logam 

Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal ? 

1.4 Manfaat 

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut : 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

1.4.1.1 Menambah khasanah wawasan keilmuan pengembangan pendidikan luar 

sekolah khususnya pada bidang pembelajaran nonformal di masyarakat. 
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1.4.1.2 Memberikan gambaran mengenai proses pembelajaran magang yang ada 

di dalam industri rumahan.  

1.4.1.3 Sebagai sarana informasi bagi peneliti lain yang mempunyai minat untuk 

meneliti masalah-masalah yang berkaitan dengan proses pembelajaran 

magang pada home industri. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

1.4.2.1 Dapat dipakai sebagai pijakan atau rujukan dalam mata kuliah 

pemberdayaan masyarakat jurusan Pendidikan Luar Sekolah di UNNES. 

1.4.2.2 Dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan program pembelajaran 

magang di jurusan Pendidikan Luar Sekolah UNNES. 

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 pengertian 

pendidikan nonformal, model pembelajaran, proses pembelajaran, dan magang 

serta berisikan tentang kerangka berpikir. 

BAB 3 Metode penelitian, berisi metode penelitian berisi uraian tentang 

pendekatan penelitian, 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 tentang gambaran 

umum lokasi penelitian serta membahas tentang model pembelajaran magang di 

Home Industri Logam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota 

Tegal. 

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 Pendidikan Luar Sekolah 

Pendidikan Luar Sekolah adalah jenis pendidikan sepanjang hayat yang 

berfungsi sebagai penambah atau pelengkap pendidikan formal. Pendidikan Luar 

Sekolah atau yang dikenal juga dengan pendidikan nonformal merupakan 

pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem pendidikan persekolahan yang 

berorientasi pada pemberian layanan pendidikan kepada kelompok masyarakat 

yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti pendidikan formal di sekolah 

(Sutarto, 2007: 9). 

1.6.2 Model Pembelajaran 

Mills berpendapat bahwa “model adalah bentuk reprensentasi akurat sebagai 

proses aktual yang memungkinkan seseorang atau sekelompok orang mencoba 

bertindak berdasarkan model itu”. Model merupakan interpretasi terhadap hasil 

observasi dan pengukuran yang diperoleh dari beberapa sistem. (Suprijono, 2009: 

41). 
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Oemar Hamalik (2007) mengemukakan bahwa pembelajaran adalah suatu 

kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, 

perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi pencapaian tujuan belajar. 

Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang 

digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau 

pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan perangkat-perangkat 

pembelajaran termasuk di dalamnya buku-buku, film, komputer, kurikulum, dan 

lain-lain (Trianto, 2007: 5). 

1.6.3 Magang 

Magang merupakan suatu proses pembelajaran yang mengandung unsur 

“belajar sambil bekerja” (learning by doing), dimana warga belajar (pemagang) 

akan membiasakan diri untuk mengikuti proses pekerjaan yang sudah biasa 

dilakukan oleh sumber belajar, fasilitator (permagang). Magang memiliki 

pengertian sebagai suatu proses belajar dimana seseorang memperoleh dan 

menguasai keterampilan dengan jalan melibatkan diri dalam proses pekerjaan 

tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaanya (Kamil, 

2012: 72). 

1.6.4 Home Industri Logam 

Menurut Muliawan (2008: 3) Home Industri atau industri rumahan adalah 

suatu unit usaha atau perusahaan dalam skala kecil yang bergerak dalam bidang 

industri tertentu. 

Kota Tegal dikenal sebagai kota tua yang menjadi pusat perdagangan sejak 

zaman Belanda. Letak geografisnya cukup strategis karena di persimpangan jalan 
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Tegal, Jakarta, Semarang, dan Purwokerto. Produk lokal yang dibuat  di Kota 

Tegal bervariasi seperti hasil industri pengerjaan logam, teh wangi, shuttle cock 

bulutangkis, kain tenun dan lain – lainnya. 

Kecamatan Tegal Selatan khususnya Kelurahan Randugunting merupakan 

salah satu Home Industri pembuatan logam. UD. Sarana Jaya merupakan Home 

Industri pembuatan logam yang menghasilkan banyak jenis-jenis kerajinan logam 

terutama untuk pembuatan Spare Part mesin Ricemill. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pendidikan Nonformal 

2.1.1 Pengertian Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal merupakan jalur pendidikan yang dilaksanakan 

diluar sistem persekolahan pada pemberian layanan pendidikan kepada 

kelompok masyarakat. Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 ayat 12 yaitu 

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang 

dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Lebih jelas diungkapkan dalam 

pasal 26 ayat 2 dan 3 sebagai berikut: 

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 

fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, 

pendidikan usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan perempuan, 

pendidikan keaksaraan, pendidikan ketrampilan dan pelatihan kerja, 

pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditunjukkan untuk 

mengembangkan kemampuan peserta didik. 

 

Napitulu menyatakan bahwa pendidikan nonformal merupakan setiap 

usaha layanan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah, 

berlangsung seumur hidup, dijala nkan dengan sengaja, teratur, dan 

berencana yang bertujuan untuk mengaktualisasikan potensi manusia 

seutuhnya yang gemar belajar-mengajar dan mampu meningkatkan taraf 

hidupnya (Sutarto, 2007: 9-10). 
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Sasaran program pendidikan nonformal mencakup bayi, anak usia dini, 

remaja, pemuda, orang dewasa dan orang tua. Evans menyatakan bahwa: 

“Non-formal (out of school) education is any non-school learning where both 

the source and the learner have conscious intent to promote learning” 

Pengertian ini mengindikasikan bahwa pendidikan nonformal atau pendidikan 

luar sekolah merupakan aktivitas belajar yang berlangsung di luar sistem 

persekolahan, sumber belajar maupun warga belajar memiliki tujuan yang 

sama, yakni meningkatkan belajar (Sutarto, 2007: 10). 

Pendidikan nonformal berfungsi untuk melengkapi kemampuan peserta 

didik dengan jalan memberikan pengalaman belajar yang tidak diperoleh 

dalam pendidikan sekolah. Isi program didasarkan atas kebutuhan peserta 

didik. Program dilakukan oleh para penyelenggara pendidikan dan bekerja 

sama dengan masyarakat, dalam upaya untuk memperoleh lapangan 

pekerjaan dan untuk meningkatkan ketrampilan atau potensi yang ada dalam 

diri seseorang. 

2.1.2 Karakteristik Pendidikan Nonformal 

Beberapa ciri utama mengenai kegiatan pendidikan nonformal 

diantaranya adalah sebagai berikut (Sutarto, 2007: 13): 

a. Program kegiatannya disesuaikan dengan tuntutan pemenuhan kebutuhan 

peserta didik yang sifatnya mendesak dan memerlukan pemecahan yang 

sesegera mungkin. 



15 
 

 
 

b. Materi pelajarannya bersifat pratis pragmatis dengan maksud agar segera 

dapat dimanfaatkan dalam menunjang kehidupan atau pekerjaan sehari-

hari. 

c. Waktu belajarnya singkat dalam arti dapat diselesaikan dengan cepat. 

d. Tidak banyak menelan banyak biaya, dalam arti kegiatan itu bisa 

dilaksanakan dengan biaya murah namun besar faedahnya. 

e. Tidak mengutamakan kridensial dalam bentuk ijazah ataupun sertifikat, 

yang lebih penting adalah bisa diperolehnya peningkatan dalam 

pengetahuan dan keterampilan. 

f. Dalam pendidikan nonformal ini masalah usia peserta didik tidak begitu 

dipersoalkan, demikian pula dengan jenis kelaminnya. 

g. Juga tidak mengenal kelas atau tingkatan secara kronologis, kalaupun ada 

penjenjangan tidak seketat seperti dalam pendidikan formal. 

h. Seperti dalam pendidikan formal, program kegiatannya dilaksanakan 

secara berencana, teratur dan sengaja namun penyelenggaraannya lebih 

luwes dengan mempertimbangkan kesempatan peserta didik. 

i. Terjadi suasana belajar yang saling belajar dan saling membelajarkan 

diantara peserta didik. 

j. Tujuan pembelajarannya dirancang dan diarahkan pada upaya untuk 

memperoleh lapangan kerja dalam usaha meningkatkan pendapatan dan 

taraf hidup. 

k. Waktu dan tempat belajar disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta 

didik dan ligkungannya. 
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l. Pada umumnya kegiatan pendidikan nonformal tidak terlalu banyak 

menuntut tersedianya prasarana dan sarana belajar yang komplit/lengkap, 

dimanapun dan dengan peralaatan yang sederhana sekalipun program ini 

sudah dapat dilaksanakan. 

m. Pendidikan nonformal dilaksanakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, 

penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka 

mendukung pendidikan sepanjang hayat. 

n. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan 

fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian professional. 

o. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 

anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan ketrampilan dan 

pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang 

ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 

p. Sedangkan satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, 

lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, 

majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. 

Di Indonesia seluruh kegiatan dan program pendidikan nonformal ini 

lebih banyak dikenal dengan istilah Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang 

merupakan terjemahan dari out of school education sebagai bentuk kegiatan 

dan program pendidikan di luar sistem pendidikan formal sekolah yang 
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coraknya vokasional dan diperuntukkan bagi para pemuda, menyiapkan 

mereka untuk bisa hidup dan memperoleh pekerjaan. 

2.1.3 Tujuan dan Fungsi 

a. Tujuan Pendidikan Nonformal 

Pendidikan luar sekolah atau lebih dikenal dengan pendidikan 

nonformal memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu peningkatan 

kesejahteraan dalam hal ini adalah warga masyarakat. Secara umum tujuan 

pendidikan luar sekolah tidak terlepas dari tujuan pendidikan nasional yaitu 

meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa, kecerdasan dan 

ketrampilan, mempertinggi akhlak dan budi pekerti, memperkuat kepribadian 

dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Pendidikan 

nonformal sebagai sub-sistem dari sistem pendidikan nasional, diadakan 

untuk mencapai tujuan dalam bidang pendidikan. Diselenggarakan bersama-

sama dengan pemerintah dan masyarakat, pendidikan nonformal memiliki 

tujuan sebagai berikut: 

a) Meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

b) Meningkatkan kecerdasan dan keterampilan 

c) Mempertinggi budi pekerti 

d) Memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan 

cinta tanah air. 

e) Menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat 

membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama bertanggung jawab 

atas pembangunan bangsa. 
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Tujuan diatas menandakan bahwa pendidikan nonformal harus bisa 

membina dan memperkembangkan potensi mental dan secara fisik selaras 

seimbang dan serasi bagi warga masyarakat supaya menyadari kodratnya 

sebagai makhluk Tuhan dan sebagai makhluk biologis yang memiliki 

kemampuan untuk berkembang menjadi tenaga produktif dalam rangka 

pembangunan (Sutarto. 2007: 46).  

Pendidikan nonformal harus mampu mengaktualisasikan setiap potensi 

warga masyarakat untuk menjadi manusia yang memiliki kesadaran dan 

tanggung jawab akan sikapnya di dalam upaya meningkatkan mutu dan taraf 

hidupnya. Seluruh program dan kegiatan pendidikan nonformal harus 

diarahkan untuk membebaskan warga masyarakat dari dalam pikiran yang 

dogmatis dan kaku, dari cara berpikir tradisional dan negatif menjadi manusia 

yang mampu menemukan alternatif dan berani mengambil keputusan untuk 

merintis pola hidup baru yang sesuai dengan lingkungan dan kemampuannya.  

Menurut Harsja W. Bachtiar (dalam Sutarto,2007: 47) pendidikan 

nonformal harus dirancang agar mampu meningkatkan ketrampilan warga 

masyarakat guna memanfaatkan dan mendayagunakan segala sumber yang 

ada di lingkungannya untuk membangun hidupnya. Dari teori diatas, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pendidikan nonformal adalah sebagai berikut 

(Sutarto, 2007: 47): 

a) Mengembangkan sikap dan kepribadian bangsa demi terwujudnya 

manusia Indonesia yang ber-Pancasila, yang memiliki kesadaran 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kesadaran bermasyarakat, 
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mempunyai pengetahuan, kecakapan dan keterampilan, mempunyai 

sikap makarya serta mampu membudayakan alam sekitarnya. 

b) Mengembangkan sumber daya manusia, baik daya fisiknya, daya 

pikirnya, daya cipta, rasa dan karsanya, daya budi dan daya karyanya 

(Sanapiah dalam Sutarto, 2007: 47). 

c) Mengembangkan secara selaras, serasi dan seimbang kecerdasan 

sikap, kreativitas, dan keterampilan dalam upaya meningkatkan taraf 

mutu warga masyarakat bangsa dan Negara (Harsja W. Bachtiar 

dalam Sutarto, 2007: 47). 

Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan nonformal 

adalah untuk merubah sikap mental dan pola berpikir warga masyarakat agar 

memiliki aktivitas dan kreativitas dalam berbagai bidang kehidupan, memiliki 

seperangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan sebagai syarat 

untuk meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. 

2.2 Model Pembelajaran 

2.2.1 Model Pembelajaran 

Penggunaan istilah “model” barangkali lebih Anda kenal dalam dunia 

fashion, bukankah begitu ?. Jika Anda memahami istilah “model” dalam 

konteks fashion apa yang Anda bayangkan ?. Tentu, Anda membayangkan 

beberapa peragawati cantik berjalan lenggak-lenggok di catwalk dalam suatu 

peragaan, misal busana, gaya rambut, dll. Berdasarkan hal yang Anda lihat, 

apa yang Anda ketahui tentang model ? 
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Model menurut Mills dalam Suprijono (2009: 41) bahwa “model adalah 

bentuk reprensentasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan 

seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model itu”. 

Model merupakan interpretasi terhadap hasil observasi dan pengukuran yang 

diperoleh dari beberapa sistem. 

Model pembelajaran merupakan landasan praktik pembelajaran hasil 

penurunan teori psikologi pendidikan dan teori belajar yang dirancang 

berdasarkan analisis terhadap implementasi kurikulum dan implikasinya pada 

tingkat operasional di kelas. Model pembelajaran dapat diartikan pula sebagai 

pola yang digunakan untuk penyusunan kurikulum, mengatur materi, dan 

memberi petunjuk kepada guru di kelas (Suprijono, 2009: 41). 

Model pembelajaran ialah pola yang digunakan sebagai pedoman dalam 

merencanakan pembelajaran di kelas maupun tutorial. Menurut Arends, 

model pembelajaran mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, 

termasuk di dalamnya tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam 

kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. 

Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang 

melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar 

untuk mencapai tujuan belajar (Suprijono, 2009: 42). 

2.2.2 Model Pembelajaran Langsung 

Menurut suprijono (2009: 42) bahwa, pembelajaran langsung atau 

direct instruction dikenal dengan sebutan active teaching. Pembelajaran 

langsung juga dinamakan whole-class teaching. Penyebutan itu mengacu 
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pada gaya mengajar di mana guru terlibat aktif dalam mengusung isi 

pelajaran kepada peserta didik dan mengajarkannya secara langsung kepada 

seluruh kelas. 

Teori pendukung pembelajaran langsung adalah teori behaviorisme dan 

teori belajar sosial. Berdasarkan kedua teori tersebut, pembelajaran langsung 

menekankan belajar sebagai perubahan perilaku. Jika behaviorisme 

menekankan belajar sebagai proses stimulus-respon bersifat mekanis, maka 

teori belajar sosial beraksentuasi pada perubahan perilaku bersifat organis 

melalui peniruan (Suprijono, 2009: 42). 

2.2.3 Model Pembelajaran Kooperatif 

Pembelajaran kooperatif adalah konsep yang lebih luas meliputi semua 

jenis kerja kelompok termasuk bentuk-bentuk yang lebih dipimpin oleh guru 

atau diarahkan oleh guru. Secara umum pembelajaran kooperatif dianggap 

lebih diarahkan oleh guru, di mana guru menetapkan tugas dan 

pertanyaanpertanyaan serta menyediakan bahan-bahan dan informasi yang 

dirancang untuk membantu peserta didik menyelesaikan masalah yang 

dimaksud. Guru biasanya menetapkan bentuk ujian tertentu pada akhir tugas 

(Suprijono, 2009: 48). 

Pembelajaran kooperatif tidak sama dengan sekadar belajar dalam 

kelompok. Ada unsur-unsur dasar pembelajaran kooperatif yang 

membedakannya dengan pembagian kelompok yang dilakukan asal-asalan. 

Pelaksanaan prosedur model pembelajaran kooperatif dengan benar akan 

memungkinkan guru atau tutor mengelola kelas lebih efektif. Model 
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pembelajaran kooperatif akan dapat menumbuhkan pembelajaran efektif yaitu 

pembelajaran yang bercirikan (1) “memudahkan warga belajar” sesuatu yang 

“bermanfaat” seperti, fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup 

serasi dengan sesama ; (2) pengetahuan, nilai, dan keterampilan diakui oleh 

mereka yang berkompenten menilai. 

Roger dan David Johnson dalam Suprijono (2009: 51) mengatakan 

bahwa tidak semua belajar kelompok bisa dianggap pembelajaran kooperatif. 

Untuk mencapai hasil yang maksimal, lima unsur dalam model pembelajaran 

kooperatif harus diterapkan. Lima unsur tersebut, yaitu: 

1. Positive interdependence (saling ketergantungan positif). 

2. Personal responsibility (tanggungjawab perseorangan). 

3. Face to face promotive interaction ( interaksi promotif). 

4. Interpersonal skill (komunikasi antaranggota). 

5. Group processing (pemrosesan kelompok). 

2.3 Proses Pembelajaran  

2.3.1 Pengertian Pembelajaran 

Kata “pembelajaran” adalah terjemahan dari “instruction”, yang banyak 

dipakai dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Wina Sanjaya (2008) 

mengemukakan pembelajaran sebagai proses pengaturan lingkungan yang 

diarahkan untuk mengubah perilaku siswa kea rah yang positif dan lebih baik 

sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa. 

Menurut Gagne, pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa 

eksternal partisipan yang dirancang untuk mendukung proses internal belajar 
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partisipan. Pengertian pembelajaran ini bertujuan di rancang agar partisipan 

memperoleh informasi yang nyata dan optimal dalam rangka mencapai tujuan 

yang sudah ditetapkan. Perolehan tujuan pembelajaran sebenarnya juga dapat 

dilakukan secara alamiah dimana partisipan membaca buku-buku, 

berinteraksi dengan masyarakat, dan mengamati peristiwa di lingkungannya 

(Rifa’i, 2009: 30)   

Proses kegiatan belajar pada dasarnya bersifat internal, tetapi proses itu 

dipengaruhi oleh banyak faktor-faktor eksternal. Perhatian partisipan dalam 

proses belajarnya dipengaruhi oleh susunan rangsangan yang ada di luar. 

Oleh karena itu pendidik harus tahu cara mana yang benar-benar efisien untuk 

digunakan menarik perhatian partisipan agar mampu berpartisipasi dengan 

maksimal melakukan aktifitas belajar secara optimal dan memperoleh hasil 

belajar yang diharapkan. 

2.3.2 Proses Pembelajaran 

Dari uraian tersebut, maka nampak jelas bahwa istilah “pembelajaran” 

(instruction) itu menunjukkan pada usaha siswa mempelajari bahan pelajaran 

sebagai akibat perlakuan guru. Disini jelas, proses pembelajaran yang 

dilakukan siswa tidak mungkin terjadi tanpa perlakuan guru. Yang 

membedakannya hanya terletak pada peranannya saja. 

Bruce Weil, (1980) mengemukakan tiga prinsip penting dalam proses 

pembelajaran semacam ini, yaitu: 

1. proses pembelajaran adalah membentuk kreasi lingkungan yang dapat 

membentuk atau merubah struktur kognitif siswa. Tujuan pengaturan 
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lingkungan ini dimaksudkan untuk menyediakan pengalaman belajar 

yang memberi latihan-latihan penggunaan fakta-fakta. Menurut 

Piaget, struktur kognitif akan tumbuh manakala siswa memiliki 

pengalaman belajar. Oleh karena itu proses pembelajaran menuntut 

aktivitas siswa secara penuh untuk mencari dan menemukan sendiri. 

2. berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Ada 

tiga tipe pengetahuan yang masing-masing memerlukan situasi yang 

berbeda dalam mempelajarinya. Pengetahuan tersebut adalah 

pengetahuan fisis, sosial dan logika. Pengetahuan fisis adalah 

pengetahuan akan sifat-sifat fisis dari suatu objek atau kejadian seperti 

bentuk, besar, berat, serta bagaimana objek itu berinteraksi satu 

dengan yang lainnya. Pengetahuan fisis diperoleh melalui pengalaman 

indra secara langsung. Misalkan anak memegang kain sutra yang 

terasa halus, atau memegang logam yang bersifat keras dan lain 

sebagainya. Dari tindakan-tindakan langsung itulah anak membentuk 

struktur kognitif tentang sutra dan logam. 

Kegiatan pembelajaran berupa magang adalah suatu pembelajaran yang 

paling tua di dunia dan pembelajaran magang pada umunya masih bertahan 

sampai sekarang, karena pembelajaran magang sangat efektif untuk 

meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam diri. Proses 

pembelajaran magang yang merupakan program pada pendidikan nonformal 

meliputi tahap : 
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a. Perencanaan 

Perencanaan pada program pendidikan luar sekolah merupakan 

kegiatan yang berkaitan dengan, Pertama perencanaan adalah upaya 

sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian atau tindakan yang 

akan dilakukan untuk pencapaian tujuan organisasi atau lembaga. Kedua, 

perencanaan merupakan kegiatan untuk menggerakan atau menggunakan 

sumber-sumber yang terbatas secara efsien untuk mencapai tujuan yang telah 

diciptakan (Sudjana, 2000: 63).  

b. Pengorganisasian 

Longenceher secara umum mendefinisikan pengorganisasian sebagai 

aktivitas menetapkan hubungan antara manusia dengan kegiatan yang 

dilakukan untuk mencapai tujuan. Pengertian ini menjelaskan bahwa kegiatan 

pengorganisasian berkaitan denga upaya melibatkan orang-orang ke dalam 

kelompok dan upaya melakukan pembagian kerja diantara anggota kelompok 

itu untuk melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Sudjana,D 2000: 113). 

Filippo dan Musinger mengemukakan bahwa pengorganisasian adalah 

kegiatan merancang dan menetapkan komponen pelaksanaan suatu proses 

kegiatan. Komponen tersebut terdiri atas tenaga manusia, fungsi dan fasilitas. 

Secara lebih khusus pengorganisasian ialah kegiatan menetapkan sumber-

sumber manusiawi yang dilibatkan dalam suatu kegiatan menetapkan tugas 

setiap orang yang terlibat dalam kegiatan dan menysun aturan kegiatan yang 

dimuat dalam ketentuan lembaga (Sudjana, D. 2000: 114).  
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Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan menyusun semua 

sumber yang disyaratkan terutama sumber daya manusia agar kegiatan 

pencapaian tujuan dapat dilakukan. Adapun tujuan dari pengorganisasian 

adalah membantu orang-orang bekerjasama secara efektif dan efisien dalam 

wadah organisasi atau lembaga (Sudjana,D. 2000: 114). Dari berbagai 

pendapat tentang pengorganisasian, dapat disimpulkan bahwa 

pengorganisasian pendidikan luar sekolah adalah suatu usaha 

mengintegrasikan sumber-sumber manusiawi dan non-manusiawi yang 

diperlukan ke dalam suatu kesatuan melaksanakan kegiatan yang sebelumnya 

telah direncanakan untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Berdasarkan pengertian diatas, ciri pengorganisasian 

meliputi: 

1) Pengorganisasian berkaitan dengan upaya pengelola untuk 

memadukan sumber-sumber manusiawi dan non-manusiawi yang 

diperlukan 

2) Sumber manusiawi terdiri dari orang-orang atau kelompok orang yang 

memenuhi syarat yang ditetapkan meliputi keahlian, kemampuan dan 

kondisi fisik. 

3) Adanya sumber-sumber non manusiawi seperti fasilitas, alat-alat, 

biaya yang tersedia serta lingkungan fisik yang potensial. 

4) Sumber-sumber tersebut diintegrasikan ke dalam suatu organisasi. 
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5) Dalam organisasi itu terdapat pembagian tugas, wewenang dan 

tanggung jawab diantara orang-orang untuk menjalankan rangkaian 

kegiatan yang telah direncanakan. 

6) Rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan 

7) Dalam kegiatan pencapaian tujuan itu, sumber manusiawi merupakan 

pemegang peran utama dan paling menentukan 

Pengorganisasian menurut Roco Carzo (dalam Sudjana, 2000: 125) 

terdiri atas tiga prinsip, yaitu kebermaknaan, keluwesan dan kedinamisan. 

Kebermaknaan memberikan gambaran bahwa pengorganisasian itu memiliki 

daya guna dan hasil guna yang tinggi terhadap pelaksanaan kegiatan yang 

ditetapkan dalam rencana dan teradap pencapaian tujuan yang telah 

ditentukan. Keluwesan memberi peluang untuk terjadinya perubahan, seperti 

perngembangan atau modifikasi dalam organisasi pada saat kegiatan sedang 

berlangsung. Kedinamisan menjadi acuan bagi setiap orang dalam organisasi 

untuk mengembagkan kreativitas dalam melaksanakan tugas pekerjaan, 

dalam melakukan serta menjalin hubungan resmi dan hubungan tdak resmi, 

juga kedinamisann terhadap gejala perubahan yang terdapat dalam 

lingkunnganya. Ketiga prinsip yang dikemukakan diatas saling berkaitan dan 

saling menguatkan antara satu dengan lainnya dalam pengorganisasian di 

pendidikan luar sekolah. 
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c. Pelaksanaan 

Kegiatan pelaksanaan merupaakan suatu proses yang dimuali daari 

implementasi awal, implementasi dan implementasi akhir. Implementasi awal 

mencakup persiapan-persiapan sebelum kegiatan dilakukan, implementasi 

merupakan aspek kegiatan teknis yang dilakukan, sedangkan implementasi 

akhir mencakup akhir dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi hasil 

kegiatan dan pelaporan. Pelaksanaan dalam pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

1) Waktu kegiatan yaitu kapan pelaksanaan pembelajaran peserta itu 

dilakukan 

2) Jangka waktu kegiatan yaitu lamanya pembelajaran pendidikan 

diselenggarakan 

3) Tempat kegiatan yaitu tempat dimana pelaksanaan proses 

pembelajaran dilakukan 

4) Peserta 

5) Instruktur atau pelatih adalah tenaga kependidikan yang bertugas dan 

berfungsi melaksanakan pendidikan 

6) Metode yaitu suatu cara, teknik yang digunakan oleh pendidik atau 

instruktur untuk menyampaikan materi yang diajarkan kepada peserta 

didik pada proses pembelajaran 

7) Materi yaitu bahan belajar yang disampaikan oleh pendidik kepada 

peserta didik selama proses pembelajaran 
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8) Media adalah alat-alat belajar atau instrument yang mendukung suatu 

kegiatan pembelajaran. fungsi dari media dalam pembelajaran adalah 

untuk meningkatkan, mendukung atau mengarahkan perhatian peserta 

didik tentang pengetahuan dan ketrampilan yang disajikan dan jenis 

media yang digunakan yaitu media visual, media audiovisual dan 

media cetak 

9) Penilaian adalah bentuk evaluasi yang diberikan pada peserta didik 

dalam proses pembelajaran yang berfungsi mengukur tingkat 

kemampuan peserta didik. 

d. Evaluasi 

Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan kegagalan suatu 

rencana kegiatan atau program. Menurut Worten dan Sanders menyatakan 

evaluasi merupakan kegiatan peneltapan nilai, harga atau manfaat dari suatu 

program, produk, prosedur atau tujuan ataupun pemanfaatan pelbagai 

pendekatan yang digunakan untuk memperoleh tujuan tertentu. Sedangkan 

menurut Gay evaluasi merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang 

dilakukan secara sistematis untuk pembuatan keputusan (Rifa’i, 2009: 140). 

Dari berbagai pendapat tersebut tampak bahwa evaluasi merupakan proses 

pengumpulan analisis dan penafsiran data yang hasilnya digunakan untuk 

membuat keputusan. 

Tujuan evaluasi menurut Knowles (dalam Rifa’i, 2009: 144) adalah 

sebagai berikut: (1) pertanggung jawaban, yang bertujuan memperoleh data 

tentang kualitas pembelajaran yang ditunjukan melalui perubahan kinerja 
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partisipan, disebut evaluasi sumatif; (2) pembuatan keputusan yang bertujuan 

untuk memperoleh informasi atau data yang akan digunakan oleh pendidikan 

untuk memperbaiki kualitas rancangan dan pelaksanaan pembelajaran disebut 

evaluasi formatif. Knowles menyebutkan bahwa ada empat acam evaluasi 

yang digunakan di dalam pendidikan pendidikan orang dewasa, yaitu (Rifa’i 

2009: 144): 

1) Evaluasi reaksi (reaction evaluation) yang idealnya terjadi secara 

periodic selama pembelajaran berlangsung. Tujuannya yaitu untuk 

memperoleh data tentang perasaan yang dialami oleh peserta didik 

selama mengikuti pembelajaran 

2) Evaluasi belajar (learning evaluation) yang bertujuan untuk 

memperoleh data, idealnya melalui pretest dan postest, tentang 

pengetahuan, ketrampilan, sikap dan nilai yang diperoleh peserta 

didik. 

3) Evaluasi kinerja (behavior evaluation) yang bertujuan untuk 

memperoleh data, idealnya melalui pretest dan postes tentang 

perubahan kinerja actual yang dihasilkan oleh peserta didik 

4) Evaluasi hasil (result evaluation) yang bertujuan untuk memperoleh 

data tentang hasil pembelajaran yang berkaitan dengan biaya, kualitas, 

produktivitas, tingkat kesulitan belajar dan sebagainya. 

Menurut Sudjana (2005: 63) dalam pembelajaran proses pemberdayaan 

tersebut mempunyai delapan prinsip yaitu (a) belajar dilakukan dalam 

kelompok-kelompok kecil; (b) pemberian tanggung jawab yang lebih besar 
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diberikan ke peserta didik pada kegiatan pembelajaran; (c) kepemimpinan 

kelompok diperankan oleh warga belajar; (d) pendidik bertindak selaku 

fasilitator; (e) proses kegiatan belajar mengajar berlangsung secara 

demokratis; (f) adanya kesatuan pandangan dan langkah dalam mencapai 

tujuan; (g) metode dan teknik pembelajaran yang dapat menimbulkan rasa 

percaya diri pada diri warga belajar dan (h) bertujuan akhir untuk 

meningkatkan status sosial, ekonomi dan politik warga belajar dalam 

masyarakat.  

2.3.3 Pembelajaran Orang Dewasa 

Pembelajaran orang dewasa (Andragogi) mempunyai kaitan dengan 

program pembelajaran magang, maka kajian kajian pendidikan orang dewasa 

diperlukan di dalam penelitian ini. Andragogi dimaknai sama dengan 

pendidikan orang dewasa, dan digunakan untuk membedakan antara 

pendidikan orang dewasa dengan pendidikan anak-anak. Andragogi 

merupakan teknologi pembelajaran untuk melibatkan peserta didik dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran.  

Knowles mendefinisikan andragogi sebagai ilmu dan seni membantu 

orang dewasa belajar, berbeda dengan pedagogi sebagai ilmu dan seni 

mengajar anak-anak. Asumsi yang mendasari andragogi adalah bahwa 

partisipan orang dewasa memiliki kebutuhan psikologis yang bukan saja 

menjadi indibidu swa-arah (self-directing), melainkan juga kebutuhan untuk 

diterima oleh orang lain sebagai individu yang mampu mengarahkan dirinya 

sendiri (self-directing). Oleh karena itu pendidik di dalam menyelenggarakan 
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pembelajaran hendaknya tidak memaksakan kehendak atau pandangannya 

kepada partisipan orang dewasa, sebaliknya pendidik hendaknya 

menempatkan tanggung jawab belajar di tangan partisipan itu sendiri (Rifa’i 

2009: 19-20). 

Menurut Achmad Rifa’i (2009: 32) ada beberapa prinsip pembelajaran 

orang dewasa yang perlu dipahami: 

1. Orang dewasa atau partisipan mempelajari sesuatu karena adanya 

kebutuhan atau masalah. 

2. Orang dewasa atau atau partisipan mempelajari cara-cara belajar 

(learning how to learn) adalah lebih penting dibandingkan dengan 

perolehan pengetahuan.  

3. Evaluasi diri (self-evaluation) merupakan tindakan paling bermakna 

bagi aktivitas belajar. 

4. Perasaan adalah penting di dalam proses belajar, dan belajar tentang 

cara-cara merasakan sesuatu (learning how to feel) adalah penting 

sebagaimana belajar tentang cara-cara memikirkan sesuatu (learning 

how to think). 

5. Belajar akan terjadi apabila orang dewasa atau partisipan berada di 

dalam suasana saling menghormati, menghargai, dan mendukung. 

2.4 Magang 

2.4.1 Pengertian Magang 

Nilai-nilai dasar budaya belajar-bekerja, sudah lama menjadi ciri khas 

dari bangsa Indonesia secara turun temurun. Nilai-nilai dasar yang dapat 
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diambil dari konsep tentang budaya belajar-bekerja (learning by doing) ini, 

adalah dari bentuk-bentuk proses pembelajaran masyarakat atau proses 

pembelajaran di tengah-tengah keluarga seperti yang berkembang dan 

tumbuh di tengah-tengah masyarakat pengrajin (home industry). 

Pembelajaran magang atau bisa disebut juga learning by doing 

cenderung lebih mengarah ke pendidikan (education) dari pada pelatihan 

dalam hal pengetahuan dan melakukan suatu keahlian atau suatu rangkaian 

pekerjaan yang saling berhubungan. 

Menurut Henry Simamora Program pembelajaran magang adalah 

menggabungkan pelatihan dan pengalaman dalam pekerjaan dengan instruksi 

yang didapatkan di dalam tempat tertentu untuk subyek-subyek tertentu. 

Magang juga mirip dengan internship, namun demikian internship bersifat 

sementara. Program yang dikembangkan dalam internship bisa sama dengan 

magang dimana memberikan individu-individu dengan pengalaman pada 

pekerjaan tertentu, atau pengenalan terhadap pekerjaan, organisasi, atau 

industri (Kamil 2012: 71) 

Djuju Sudjana (1993) menyatakan bahwa Magang (apprenticeship) 

merupakan cara penyebaran informasi yang dilakukan secara terorganisir 

yang memiliki aturan-aturan tertentu. Tujuannya bahan yang disampaikan, 

orang yang berpengalaman, perabot atau perkakas yang digunakan, waktu dan 

lingkungan (Djuju Sudjana dalam Kamil 2012) 
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2.4.2 Konsep Magang dalam Pendidikan nonformal 

Dapat dikatakan magang merupakan bagian dari pendidikan luar 

sekolah yang sangat berfungsi mengembangkan kemampuan atau skill dalam 

diri seseorang dengan prinsip belajar sambil bekerja. Hasilnya sangat 

bermanfaat dalam mengembangkan sumber daya manusia yang ada pada 

dalam diri manusia dan pengembangan kemampuan berusaha. 

Sudjana,D (2000: 16) berpendapat bahwa magang merupakan salah satu 

unsur belajar yang tertua di dunia yang sampai era informasi ini masih tetap 

bertahan keberadaannya. Meskipun magang merupakan model tertua di 

dunia, namun keberadaannya sebagai media pembelajaran individual masih 

diperlukan, apalagi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 

Magang masih diperlukan dalam penyebaran informasi yang dapat dilakukan 

oleh semua tingkatan manusia dari tingkat kehidupan sederhana sampai 

dengan tingkat kehidupan modern. 

Menurut Sudjana (2000: 16) pada masyarakat sederhana yaitu pada 

zaman peradaban kuno para perajin dan petani serta penduduk pada 

umumnya tidak mengenal aksara dan angka. Pada zaman itu informasi 

pengetahuan dan ketrampilan, kerajinan tangan, pertukangan dan pertanian 

disebarkan penduduk melalui hubungan langsung antara seorang dengan 

orang lain dalam penyampaian dan penerimaan informasi disebut dengan 

istilah magang. Pendapat tersebut menunjukan bahwa dalam magang, 

interaksi pembelajaran terjadi melalui komunikasi antar personal secara 

langsung antara pemberi dan penerima pesan. 
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Dari kesimpulan pendapat-pendapat di atas menunjukan bahwa proses 

belajar melalui magang (belajar sambil bekerja) harus secara langsung 

menjalani pekerjaan tersebut, bukan hanya belajar dengan teori (melihat dan 

mendengar) tetapi harus melakukan secara langsung. Melakukan proses 

belajar seperti ini pemagang atau warga belajar secara tidak langsung akan 

mendapatkan ketrampilan maupun pengetahuan lebih dalam menjalani 

pekerjaan yang dijalaninya. Dapat dikatakan bahwa magang merupakan 

bagian dari pendidikan luar sekolah yang sangat berfungsi dalam 

pegembangan kemampuan dengan mengembangkan prinsip belajar sambil 

bekerja. Hasilnya bermanfaat dalam pengembangan sumber daya manusai 

dan pengembangan kemampuan berusaha. 

2.4.3 Proses Pembelajaran Magang 

Dalam proses pembelajaran magang memiliki beberapa unsur yang 

perlu mendapatkan perhatian agar proses pembelajaran tersebut dapat 

meningkatkan kemandirian warga belajar. Unsur-unsur tersebut adalah 

sebagai berikut ( Kamil, 2012: 74): 

1) Pemagang (orang yang belajar bekerja) pada konteks pemagang ada 

beberapa factor yang perlu diperhatikan diantaranya adalah: 

a) Bakat dan minat, hal ini perlu diperhitungkan karena mempengaruhi 

keberhasilan pelaksanaan magang, sebab seseorang yang mengikuti 

magang tetapi tidak sesuai denga bakat yang dimiliki serta minat yang 

dikehendaki, kemungkinan besar akan mengalami kesulitan baik dalam 

proses belajar bekerja maupun pencapaian tujuan. 
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b) Kebutuhan, kebutuhan ini perlu diperhitungkan baik yang berkaitan 

dengan kebutuhan individu pemagang (need assessment) maupun 

kebutuhan paasar kerja, hal ini perlu mendapat perhatian agar tidak 

mengalami kesulitan setelah selesai mengikuti magang. 

c) Kemampuan, kemampuan yang dimaksudkan disini adalah kemampuan 

megikuti magang untuk menyadap pengetahuan, ketrampilan dan sikap 

mental yang diberikan sumber magang maupun kemampuan untuk 

membiayai dirinya dalam mengikuti magang. 

d) Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah kesediaan untuk mandiri 

setelah selesai magang bila belum mempunyai pekerjaan tetap dan usia 

yang masih produktif dalam bekerja. 

2) Sumber magang (orang yang dimagangi atau permagang).  

Pada komponen ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan diantaranya 

adalah: a) Kesediaan, b) Kemampuan, dan, c) Kemauan. Kesediaan sumber 

magang untuk dimagangi, menularkan pengetahuan dan ketrampilan yang 

dimiliki kepada pemagang, baik secara sukarela ataupun dengan imbalan. 

Apabila sumber magang tidak bersedia dimagangi, tidak bersedia menularkan 

pengetahuan dan ketrampilannya dalam hal ini tidak mungkin terjadi proses 

magang. Kemampuan dalam arti sumber magang (permagang) harus mahir 

dalam menguasai ketrampilan serta mahir dalam menularkan ketrampilan 

yang dimilikinya, serta memiliki kemauan untuk menularkan apa yang 

dimilikinya. 
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3) Pola Magang 

Proses pembelajaran dalam pendidikan luar sekolah, baik dalam bentuk 

magang atau dalam bentuk lainnya, harus dilakukan melalui berbagai pola 

yang mendukung terhadap proses dan keberhasilan dari proses tersebut. 

Untuk lebih jelasnya pola tersebut bias dari kebutuhan/tujuan, materi/bidang 

mata pencaharian, sumber, fasilitas, persyaratan, dll. 

2.4.4 Tujuan Magang 

Tujuan magang pada dasarnya mengacu pada keberhasilan pemagang 

dalam mengembangkan teori, pengetahuan, skill, dan sikap setelah mengikuti 

proses pembelajaran magang. Pemagang hendaknya dapat mempraktekannya 

atau mengerjakan sesuatu yang real secara langsung di luar magang setelah 

memperoleh proses pembelajaran magang.  

Kajian teoritis mengenai magang menggambarkan bahwa program 

pembelajaran magang diasumsikan memberi pengaruh kuat terhadap sikap 

kemandirian dan penghasilan kerja. Asumsi tersebut didukung oleh tujuan 

magang seperti diuraikan di bawah ini (Kamil, 2012: 72 - 73) 

1) Untuk memantapkan penguasaan ketrampilan yang diinginkan dan 

ditekuni untuk dijadikan mata pencaharian. 

2) Memperluas dan mempercepat jangkauan pengadaan tenaga-tenaga 

terampil yang cukup mampu untuk segera berpartisipasi dalam proses 

pembangunan. 

Mengacu pada tujuan tersebut, magang dalam arti proses memiliki ciri-

ciri sebagai berikut sebagai berikut: 
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1) Proses magang adalah permagangan dan pemagang (sumber magang 

atau orang yang dimagangi) berada dalam tempat permagang bekerja. 

Pemagang melihat dan mncoba menggunakan alat yang diperlukan 

sehingga tahu, bisa dan terbiasa bagaimana mempergunakannya, 

bagaimana memperbaikinya kalau rusak, bagaimana merawatnya, 

dimana disimpannya, dimana dibelinya serat dibuatnya. 

2) Proses magang adalah para pemagang sebaiknya bekerja dan belajar, 

belajar-bekerja sesuai dengan urutan pekerjaan yang dikerjakan 

pemagang. Pemagang dapat memulai belajar-bekerja dan bekerja-

belajar dari mana saja, dari awal, di tengah atau diujung proses 

pekerjaan itu. 

3) Bahwa pemagang belajar-bekerja dan bekerja-belajar tidak diawali 

teori, melainkan langsung praktek, langsung bekerja. 

4) Dilihat dari sudut sumber magang (permagang). Sumber magang tidak 

perlu orang yang mengetahui teori. Sumber magang atau permagang 

adalah orang yang pintar dan biasa melaksanakan pekerjaan yang 

dimagangi. 

5) Dilihat dari sudut pandang pemagang, pemagang bukan hanya 

memperoleh pengetahuan , keterampilan, kemahiran, dan sikap mental 

saja, melainkan dapat terampil melaksanakan pekerjaan.  

Tujuan magang disini yaitu memberikan pendidikan dan ketrampilan 

kepada pemagang sambil bekerja dengan waktu yang tidak terbatas. Disini 

ketrampilan diberikan oleh permagang (orang yang memperkerjakan) 
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bersamaan dengan bekerja (sambil bekerja). Sedangkan media yang 

digunakan dalam pembelajaran yaitu barang yang akan di buat kerja oleh 

pemagang. 

2.4.5 Strategi Pembelajaran Magang 

Strategi pembelajaran magang ditujukan agar pelaksanaan program 

magang dapat mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang ingin 

dicapai oleh peserta didik. Dalam pelaksanaan pembelajaran magang perlu 

diperhatikan beberapa strategi pembelajarannya, seperti perumusan tujuan 

pelaksanaan magang, kemampuan peserta didik, penggunaan berbagai metode 

dan media pembelajaran dan didukung oleh sarana peralatan kerja.  

Sebagai salah satu program pendidikan nonformal, strategi pelaksanaan 

magang tentunya dapat disesuaikan dengan strategi pembelajaran pendidikan 

nonformal dan unsur-unsur pembelajaran magang yang meliputi : 

1) Identifikasi kebutuhan.  

Hal ini berhubungan erat dengan kebutuhan individu pemagang maupun 

kebutuhan pasar kerja. Dengan mengidentifikasi kebutuhan, pemagang 

akan mengerti kebutuhan pendidikan apa yang dia butuhkan selama 

proses magang berlangsung. Dan dengan mengidentifikasi kebutuhan ini 

pemagang tidak mengalami kesulitan setelah selesai mengikuti magang 

(Kamil,2012: 52). 

2) Perumusan tujuan pembelajaran magang.  

Perumusan tujuan pembelajaran diperlukan sebelum pelaksanaan 

pembelajaran magang. Tujuan pembelajaran magang hendaknya 
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bertujuan utuk memperbaiki pengetahuan lama yang telah dimiliki 

dengan pengetahuan baru dalam bidang manajemen dan pelatihan 

kepekaan pemagang. Memberikan tambahan ketrampilan dan 

pengetahuan baru supaya dapat memperoleh pengalaman yang lebih baik. 

Perumusan tujuan magang hendaknya bertujuan agar pemagang mampu 

memiliki ketrampilan tambahan dan mengasah ketrampilan tersebut 

sehingga nantinya ia dapat menjadi mandiri dan dapat meningkatkan 

taraf hidupnya. 

3) Penentuan sasaran pembelajaran magang.  

Dalam menentukan sasaran magang, perlu diperhatikan unsur bakat dan 

minat. Karena bakat dan minat memiliki pengaruh dalam keberhasilan 

pelaksanaan magang. Sebab seseorang yang mengikuti magang tetapi 

tidak sesuai dengan minat yang besar, kemungkinan besar akan 

mengalami kesulitan dalam kegiatan belajar maupun pencapaian tujuan. 

4) Kegiatan magang.  

Kegiatan magang terdiri atas beberapa tahap, diantaranya adalah tahap 

modeling, approximating, tahap memudar, tahap self directed learning 

dan tahap generalisasi. 

5) Materi magang 

a. Pemberian materi/pekerjaan kepada peserta didik dimulai dengan 

pekerjaan yang ringan, mudah, dan tidak berisiko tinggi menyebabkan 

kerusakan. 
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b. Secara bertahap peserta diberikan ketrampilan dengan pekerjaan yang 

makin berat, sulit dan berisiko kerusakan tinggi. 

6) Menetapkan sumber belajar 

Dalam menetapkan sumber belajar magang harus disesuaikan dengan 

kesediaan dan kemampuan sumber magang untuk dimagangi, 

menularkan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki kepada 

pemagang. 

7) Beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan magang antara 

lain: 

a. Metode survey yakni dengan mencari informasi dan mengetahui 

tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan materi/isi pembelajaran 

yang akan digunakan saat pelaksanaan magang. 

b. Merancang skema untuk rencana pelaksanaan magang. 

c. Mengaplikasikan ilmu dan ketrampilan yang telah dikuasainya ke 

dalam kehidupan sehari-hari. 

8) Pendekatan yang digunakan 

Pendekatan dalam pembelajaran magang menggunakan pendekatan 

individual, sehingga dapat mudah tercapai tujuan pembelajaran yang 

diinginkan karena pemagang ahli mengenal secara individual masing-

masing pemagang/warga belajarnya. 

9) Evaluasi 

Evaluasi dari pembelajaran magang menggunakan evaluasi proses dan 

akhir. Karena pemagang dinyatakan berhasil dan mampu apabila ia 
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mampu mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya selama pembelajaran 

magang ke dalam kehidupan sehari-hari yang mana dapat meningkatkan 

taraf hidup pemagang tersebut.  

2.5 Home Industri Tegal 

2.5.1 Kota Tegal 

Kota tegal adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah Indonesia 

dengan luas wilayah keseluruhan 39,5 km2 dan terbagi menjadi 4 Kecamatan 

dan 27 desa. Kota metropolis dengan jumlah penduduk 311.731 jiwa pada 

tahun 2012 ini berbatasan dengan Kabupaten Brebes di sebelah barat, Laut 

Jawa di sebelah utara, serta Kabupaten Tegal di sebelah timur dan selatan. 

Kota tegal terletak 165 km sebelah barat kota Semarang, memiliki lokasi 

yang strategis karena berada di jalur pantai utara (pantura) Jawa Tengah serta 

terdapat persimpangan jalur utama yang menghubungkan pantura dengan 

kota-kota bagian selatan Pulau Jawa. Pertumbuhan kota Tegal juga 

berkembang ke arah selatan di wilayah kabupaten tegal yakni Kecamatan 

Dukuhturi, Adiwerna dan Slawi.  

Kota Tegal terkenal dengan aneka kulinernya, diantaranya tahu aci, soto 

Tegal, sate kambing Tegal, warteg (warung tegal), kupat glabet, kupat 

bongko, lengko, teh poci dan masih banyak lagi. Kebudayaan yang ada di 

kota Tegal pun menjadikan kota Tegal dikenal banyak orang seperti tradisi 

mangku poci dan tarian topeng endel khas Tegal. Pesatnya perkembangan 

perekonomian kota tegal, menjadikan kota tegal terkenal dengan sebutannya 

sebagai kota bahari, kota dagang, kota industri dan kota transit. Kota Tegal 
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sering dipakai untuk transit pemasaran produk daerah sekitar seperti 

Kbaupaten tegal, Brebes, Pekalongan dan Pemalang sebelum dipasarkan ke 

kota-kota besar lainnya ataupun ke luar negeri.  

Sebagai kota industri, nama Tegal memang sudah terpatri kuat. Di sini 

terdapat 34 unit industri skala besar, 59 unit industri sedang dan 2.556 unit 

industri kecil. Jenis usahanya sangat luas meliputi galangan kapal, logam, 

tekstil konveksi, sepatu/sandal, sampai pengolahan hasil; pertanian/perikanan. 

Berbagai macam kerajinan yang tersebar di kota Tegal merupakan cikal bakal 

berdirinya industri rumahan pertama di Jawa Tengah. 

2.5.2 Home Industri Logam di Tegal 

Secara harfiah, Home berarti rumah, tempat tinggal, ataupun kampung 

halaman, sedang Industri, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat 

diartikan sebagai kerajinan, usaha produk barang dan ataupun perusahaan. 

Jadi, Home Industry adalah rumah usaha produk barang atau bisa juga disebut 

perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan 

ekonomi ini dipusatkan di rumah. Pengertian usaha kecil secara jelas 

tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil 

Menengah, yang menyebutkan bahwa usaha kecil adalah usaha dengan 

kekayaan bersih paling banyak Rp200 juta (tidak termasuk tanah dan 

bangunan tempat usaha) dengan hasil penjualan tahunan paling banyak 

Rp1.000.000.000. Kriteria lainnya dalam UU No. 20 Tahun 2008 adalah: 

milik WNI, berdiri sendiri, berafiliasi langsung atau tidak langsung dengan 
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usaha menengah atau besar dan berbentuk badan usaha perorangan, baik 

berbadan hukum maupun tidak. 

Jika terdaftar pada Dinas Perdagangan Kabupaten/kota permohonan 

izin ke pemerintah untuk menjalankan usaha, Home Industry termasuk dalam 

kategori peraturan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Putih, yaitu 

perusahaan kecil yang dengan kekayaan kurang dari 200 juta. Home Industry 

juga dapat berarti Industri Rumah Tangga, karena termasuk dalam kategori 

usaha kecil yang dikelola keluarga. 

Sebagai kota industri, kota Tegal banyak menghasilkan produk-produk 

berkualitas yang dapat bersaing dan di pasarkan di penjuru tanah air. Kota 

Tegal sangat terkenal dengan industri logam yang khususnya dalam 

memproduksi spare part atau alat-alat yang berkaitan dengan proses  

pengolahan padi. Home industri logam di daerah Randugunting  banyak 

menghasilkan barang seperti : spare part (Mesin PK, Mesin Poles, Mesin 

Traktor sawah) , komponen mesin, alat pendukung, dan lain-lainnya.  

Perajin di home industri logam daerah randugunting umumnya 

memproduksi barang sesuai dengan pemesanan dari konsumen. Produksi 

hasil kerajinan logam di kota Tegal menembus berbagai kota di pulau jawa.  

2.5.3 Usaha Dagang (UD) 

Perusahaan perseorangan atau biasa juga dikenal dengan usaha dagang 

(UD), merupakan bentuk usaha yang paling sederhana karena pengusahanya 

hanya satu orang, yang di maksud dalam pengusaha disini adalah orang yang 

memiliki perusahaan. Sumber hukum dalam usaha dagang ini adalah 
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kebiasaan dan yurisprudensi, karena belum terdapat pengaturan yang resmi 

dalam suatu undang-undang yang khusus mengatur tentang usaha dagang, 

Namun dalam praktek usahanya di masyarakat telah diakui keberadaannya. 

Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dijalankan oleh satu 

orang yang bertujuan untuk mencapai keuntungan atau laba. Berbeda dengan 

perusahaan badan hukum, jumlah pengusaha yang menjalankan perusahaan 

perseorangan hanya satu saja dan demikian pula dengan sumber modal 

usahanya. 

Dalam perusahaan perseorangan, tindakan pemilik usaha tidak terlalu 

dibatasi oleh peraturan, baik peraturan yang bersifat perjanjian dengan rekan 

usahanya maupun peraturan yang bersifat perundang-undangan. Dapat 

dikatakan bahwa perusahaan perseorangan merupakam bentuk perusahaan 

yang paling sederhana karena baik aset maupun keuntungan perusahaan akan 

menjadi milik pemilik usaha sepenuhnya (seperti juga halnya kewajiban 

perusahaan akan menjadi tanggung jawab pribadi pengusaha sampai dengan 

harta pribadinya). 

Contoh perusahaan perseorangan misalnya usaha dagang (UD) toko 

material bangunan. Usaha dagang merupakam perusahaan perseorangan yang 

dibentuk berdasarkan kehendak pribadi seorang pengusaha untuk melakukan 

usaha dagang dengan modalnya sendiri dan menarik keuntungan untuk 

dirinya sendiri. 

Keuntungan mendirikan perusahan perseorangan adalah selain 

organisasi yang sederhana, perusahaan juga mudah untuk dijalankan karena 
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segala keputusan perusahaan dikendalikan oleh pemilik usaha secara 

individual keleluasaan bergerak ini juga diikuti dengan keleluasaan menerima 

keuntungan, yaitu seluruh keuntungan tersendiri dalam perusahaan 

perseorangan. 

Disisi lain, bentuk perusahaan perseorangan juga memiliki 

keterbatasan-keterbatasan. Dalam hal tangung jawab, pengusaha pemilik 

perusahaan bertanggung jawab bukan karena hanya sebatas harta/aset 

perusahaan tapi juga sampai dengan harta pribadinya. Harta pribadi pemilik 

perusahaan merupakan jaminan atas hutang-hutang perusahaan. Demikian 

pula dalam hal aset atau modal perusahaan perseorangan, besarnya terbatas, 

sehingga sulit untuk mengembangkan usaha sampai pada tingkat perdagangan 

besar. Hal ini berbeda dengan misalnya perseroan terbatas, dimana tanggung 

jawab pemegang saham terbatas pada modal yang disetorkannya, dan modal 

tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dalam jumlah besar. 

Dari segi perizinan usaha, perusahaan perseorangan tidak memerlukan 

banyak perizinan. Meskipun tidak diwajibkan, namun sebuah perusahaan 

perseorangan berbentuk usaha dagang sebaiknya juga memiliki perizinan 

sebagai berikut : 

1. Anggaran Dasar Perusahaan (Akta Notaris) 

2. SIUP (SIUP Kecil) 

3. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) 

4. Izin Gangguan (HO) 

5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
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6. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

2.5 Kerangka Berpikir 

Di era globalisasi saat ini semakin transparan, kita akan menyaksikan 

bagaimana hebatnya persaingan bisnis perusahaan nasional, perang ekonomi 

lewat perdagangan antar bangsa yang berebut menguasai pasar dunia dalam 

bidang barang dan jasa. Karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang 

luar biasa dalam menghadapinya, serta memiliki bekal keterampilan dan 

pengetahuan untuk bersaing atau menghadapi era global disaat ini.. Melihat 

konsep pendidikan nonformal yang merupakan pendidikan sepanjang hayat, 

maka pendidikan nonformal dibutuhkan keberadaannya sebagai penambah, 

pengganti, dan pelengkap pendidikan formal. Mengingat kebutuhan training, 

pengembangan tenaga kerja yang sudah bekerja maupun mempersiapkan 

tenaga kerja yang berusia muda untuk diantar memasuki dunia kerja dan siap 

untuk bekerja, keberadaan pendidikan luar sekolah sangat terbuka lebar 

karena hal tersebut tidak akan diperoleh dalam pendidikan formal/sekolah.  

Pendidikan luar sekolah merupakan jalan yang pantas dan terkait di 

dalam dunia pendidikan dan dunia kerja. Seperti yang kita ketahui pendidikan 

luar sekolah mampu menghasilkan tenaga kerja yang mandiri dan terampil 

sehingga mampu bersaing dalam era global ini. Salah satu program yang 

mampu menjawab tantangan pada era global ini adalah program dari 

pendidikan luar sekolah, yaitu proses pembelajaran magang (belajar sambil 

bekerja). 
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Magang dimaksudkan untuk mempersiapkan warga belajar atau 

pemagang dalam rangka memasuki dunia kerja ataupun dunia usaha. Hal ini 

berpengaruh dalam meningkatkan skill, kemampuan, pengetahuan, kreatifitas 

dan sikap pada warga belajar atau pemagang yang terkait. Kebutuhan akan 

magang di dalam sektor industri rumahan sangat diperlukan guna 

menciptakan suatu masyarakat yang berkualitas dan mampu menciptakan ide-

ide atau variasi-variasi yang mampu memotivasi untuk selalu berkreatifitas. 

Melalui proses pembelajaran magang di industri logam rumahan, warga 

belajar atau pemagang tidak hanya memiliki pengetahuan yang bertambah, 

tetapi juga dapat memiliki ketrampilan sesuai dengan bidang terkait. Karena 

adanya proses belajar sambil bekerja dan bekerja sambil belajar yang mana 

pada akhirnya dapat memotivasi peserta didik untuk berkreatifitas 

mengembangkan variasi ataupun membuka usaha secara mandiri. Diharapkan 

dengan adanya pembelajaran magang, kualitas sumber daya manusia 

Indonesia dapat meningkat sehingga bangsa Indonesia mampu bersaing 

dengan negara-negara lain di dalam era persaingan global sekarang ini. 

Kerangka berpikir dalam penelitian ini digambarkan di dalam bagan di bawah 

ini: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.5 Pendekatan Penelitian  

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai 

“Model Pembelajaran Magang (Studi Pada di Home Industri Logam 

Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal)” maka 

penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif 

digunakan dengan maksud untuk memakai fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah(Moleong, 2006:6). 

Penggunaan metode kualitatif ini didasarkan atas beberapa pertimbangan 

antara lain: a) metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan 

antara peneliti dan responden, b) metode ini lebih peka dan lebih dapat 

menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap 

pola-pola nilai yang dihadapi, dan c) menyesuaikan metode kualitatif lebih 

mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. 

3.2 Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai lokasi penelitian adalah di 

Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Alasan 

kenapa memilih lokasi ini karena beberapa pertimbangan, yaitu: 1) home 

industri logam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota 
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Tegal merupakan home industri logam rumahan yang memproduksi barang-

barang berupa spare part dan komponen-komponen alat mesin Ricemill di 

Kota Tegal. 2) Sebagai kegiatan home industri logam di kelurahan 

randugunting kota Tegal, home industri ini memiliki banyak potensi dalam 

hal pembuatan kerajinan logam yang khususnya berkaitan dengan pengolahan 

padi menjadi beras diantaranya spare part (mesin PK, mesin Poles, mesin 

traktor) dan alat pendukung mesin. 3) lokasi penelitian berada diwilayah yang 

mudah dijangkau sehingga peneliti mudah memperoleh informasi. 

Di Kelurahan Randugunting, banyak masyarakatnya yang akhirnya 

berani mendirikan sendiri industri rumahan di rumah masing-masing setelah 

sebelumnya mereka ikut bekerja di tempat lain. Ada beberapa home industri 

di sini yang kurang maju akibat dampak dari globalisasi dan kurangnya 

kreatifitas dan pengetahuan pada dalam diri karyawan, namun proses 

pemberdayaan yang telah terjadi disini tidak ikut mati. Terbukti dengan 

masih bertahannya industri-industri rumahan yang ada sampai sekarang, 

dengan proses belajar sambil bekerjanya yang masih hingga sekarang 

menjadikan peneliti termotivasi untuk meneliti bagaimana proses dan model 

belajar-bekerja yang diterapkan oleh industri-industri logam rumahan yang 

ada di Kelurahan Randugunting Kota Tegal sehingga menjadikan masyarakat 

sekitar dapat memiliki ketrampilan lebih dan menjadi mandiri. 
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3.4 Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan keseluruhan badan atau elemen yang akan 

diteliti. Pemilihan informan didasarkan pada beberapa pertimbangan antara 

lain: informan tersebut memahami tentang permasalahan dan mampu 

memberikan penjelasan yang diperlukan peneliti sesuai dengan fungsi 

informan tersebut dalam program magang. Selain itu informan tersebut juga 

terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pekerjaan tempat 

magang di industri logam.  

Sasaran dalam penelitian dengan judul Model Pembelajaran Magang 

(Studi Pada di Home Industri Logam Kelurahan Randugunting Kecamatan 

Tegal Selatan Kota Tegal) adalah 2 (dua) orang pendidik atau tutor dan 3 

(tiga) orang warga belajar atau pemagang. Sedangkan pemilik home industri 

logam UD Sarana Jaya termasuk sebagai informan pendukung yang dapat 

menunjang tercapainya tujuan penelitian. 

3.3 Fokus Penelitian 

Fokus penelitian pada dasarnya adalah masalah pokok yang bersumber 

pada peneliti atau  melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui 

kepustakaan ilmiah ataupun keputusan lainnya (Moleong, 2006:97). Fokus 

penelitian menyatakan persoalan apa yang menjadi pusat perhatian dalam 

penelitian. Fokus yang dipilih dalam penelitian ini adalah proses 

pembelajaran magang yang ada di  Home Industri Logam Kelurahan 

Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Dapat dirinci lagi 

menjadi sub-sub fokus penelitian yaitu : 
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3.3.1 Proses pembelajaran magang ini diselenggarakan di bengkel bubut UD 

Sarana Jaya. Dalam hal ini akan dikaji unsur proses pembelajaran 

magang pada pembuatan spare part mesin ricemill di home industri 

logam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan. Yang 

dimaksud proses pembelajaran di sini adalah tahapan yang dilakukan 

dalam pembelajarannya yaitu, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. 

3.3.2 Model pembelajaran magang di Home Industri Logam Kelurahan 

Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Yang dimaksud 

model pembelajaran di sini yaitu, menentukan model pembelajaran 

yang akan digunakan untuk pembelajaran warga belajar dengan tepat 

sasaran ke materi dan prakteknya. 

3.3.3 Penilaian pembelajaran magang pada pembuatan spare part mesin 

ricemill di home industri logam Kelurahan Randugunting Kecamatan 

Tegal Selatan Kota Tegal, akan dikaji berbagai dampak pembelajaran 

yang di terima oleh siswa magang. 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam penelitian tentang “Model Pembelajaran Magang 

pada Pembuatan Spare Part Mesin Ricemill di Home Industri Logam 

Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal” adalah: 
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3.5.1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya 

diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Adapun data primer 

pnelitian ini diperoleh peneliti secara langsung dari 3 orang peserta 

didik dan 2 orang tutor, serta satu orang pemilik usaha home industri 

logam yang melakukan proses pembelajaran maang di  UD Sarana Jaya 

Kota Tegal. 

3.5.2 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari luar kata dan tindakan 

atau data itu diperoleh dari sumber tertulis. Dilihat dari segi sumber 

data, bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis dapat dibagi 

atas sumber baku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen 

pribadi, dan dokumen resmi (Moleong, 2006: 159). Data sekunder 

dalam penelitian ini berupa dokumen atau arsip yang membantu 

menyelesaikan data primer yang berkaitan dengan penelitian meliputi 

data kepegawaian di home industri tersebut. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data. Ada beberapa macam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

suatu penelitian, teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
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3.6.1 Teknik Wawancara 

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dimana terjadi 

komunikasi secara verbal antara pewawancara dan subjek wawancara. 

Menurut Moleong (2006: 186) wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dengan yang diwawancarai yang memberikan 

jawaban pertanyan. 

Esterberg mendefinisikan wawancara sebagai berikut:  

“A meeting of two persons to exchange information and idea through 

question and responses, resultingin communication and joint construction of 

meaning about particular topic”  

 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

infromasi dan ide melalui Tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono,2010: 72). Wawancara secara 

garis besar di bagi menjadi 2 yaitu wawancara berstruktur dan wawancara 

tidak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara dimana 

pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang 

akan diajukan. Wawancara tidak berstruktur merupakan wawancara yang 

berbeda dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini digunakan untuk 

memperoleh data atau informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. 

Wawancara ini sangat berbeda dalam hal waktu bertanya dan cara 

memberikan respon, pada wawancara tidak berstruktur ini responden 

biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifat yang khas. 
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Penelitian ini menggunakan jenis wawancara dengan pedoman umum. 

Wawancara secara terbuka, akrab, dan penuh kekeluargaan. Hal ini 

dimaksudkan agar memperoleh data yang sesuai dengan pokok permasalahan. 

Isu-isu umum ditetapkan untuk menjaga perkembangan pembicaraan dalam 

wawancara tetap dalam fokus penelitian. Selain itu, tema pertanyaan yang 

akan dijawab subjek adalah tema yang masih bisa berkembang dalam 

pelaksanaan wawancara nantinya. Alasan menggunakan metode wawancara 

yaitu untuk mendapatkan jawaban yang mengetahui informasi dan bertanya 

langsung dengan informan, maka peneliti harus bertatap muka langsung 

dengan informan dan bertanya langsung dengan informan. Dengan 

menggunakan teknik wawancara peneliti memiliki peluang lebih luas untuk 

mengembangkan lebih jauh informasi yang diperoleh dari informan dan 

peneliti memiliki peluang untuk memahami bagaimana model pembelajaran 

magang di home industri logam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal 

Selatan Kota Tegal.  

Teknik wawancara dalam penelitian ini ditujukan bagi para pengrajin 

logam dan warga belajar di  Home Industri Logam Kelurahan Randugunting 

Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal. Wawancara dilakukan terhadap warga 

belajar dan pegawai. Pemilik usaha dan Pegawai yang dijadikan responden 

saat penelitian berlangsung di usaha home industri yang djadikan tempat 

untuk belajar sambil bekerja/magang warga belajar. Pegawai berjumlah 2 

orang dengan kriteria saat dilakukan penelitian mereka bekerja di dalam 

home industri logam tersebut sebagai penanggung jawab warga belajar. 
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Pemagang yaitu warga belajar berjumlah 2 orang dengan kriteria saat 

penelitian berlangsung mereka sedang mengikuti pembelajaran magang di 

home industri logam. 

Aspek yang diwawancarai dalam penelitian ini didasarkan kepada 

rumusan masalah yang telah dibuat. Meliputi proses pembelajaran magang 

dan tentang dampak yang dirasakan oleh warga belajar (peserta didik) setelah 

mengikuti proses belajar-bekerja/bekerja-belajar di industri logam yang ada 

di Kelurahan Randugunting. 

3.6.2 Teknik Observasi 

Nasution menyatakan bahwa, observasi adalah dasar dari ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta 

mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi (Sugiyono,2010: 

64). Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi bertujuan untuk mendapatkan 

data tentang suatu masalah sehingga diperoleh pemahaman atau sebagai alat 

rechecking atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang 

diperoleh sebelumnya. 

Observasi mempunyai peran penting dalam mengungkap realitas 

seubjek. Intensitas hubungan subjek dengan bagaimana subjek berperilaku 

ketika bersosialisasi dengan orang lain ataupun dengan peneliti ketika 

wawancara maupun di luar wjawancara merupakan pembanding yang baik 

dengan hasil wawancara dalam mengidentifikasi dinamika yang terjadi dalam 

diri subjek. Berbagai pertimbangan tersebut menjadikan pilihan observasi 
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yang dilakukan adalah jenis observasi yang terbuka, dimana diperlukan 

komunikasi yang baik dengan lingkungan sosial yang diteliti, sehingga 

mereka dengan sukarela dapat menerima kehadiran peneliti atau pengamat. 

Selain itu, observasi yang dilakukan juga merupakan observasi yang tidak 

terstruktur, dimana peneliti tidak mengetahui dengan pasti aspek-aspek apa 

yang ingin diamati dari subjek penelitian. 

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi proses 

pembelajaran magang secara umum sebelum dilakukan wawancara terhadap 

warga belajar dan pegawai home industri. Observasi terhadap perilaku subjek 

ketika sedang melakukan proses wawancara dan observasi ketika subjek telah 

melakukan wawancara. Observasi juga tidak tertuju pada tempat ataupun 

lokasi wawancara, peneliti berusaha untuk melakukan wawancara di tempat 

tinggal subjek agar peneliti dapat memperoleh bayangan ataupun abstraksi 

maupun gambaran kehidupan yang dijalani oleh subjek.  

Aspek yang di observasi adalah dari segi sarana prasarana, segi 

perencanaan pembelajaran, pengorganisasian pembelajaran magang dan 

evaluasinya dan juga dari segi dampak yang dirasakan warga belajar setelah 

mengikuti proses belajar-bekerja di perusahaan tersebut. Adapun alasan 

peneliti menggunakan metode observasi yaitu karena dalam penelitian 

kualitatif ini, peneliti harus mengetahui secara langsung keadaan atau 

kenyataan lapangan sehingga dapat diperoleh data yang akurat tentang proses 

pembelajaran magang di home industri logam. 
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3.6.3 Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisi dokumen-dokumen yang dibuat oleh subyek 

sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. studi dokumentasi merupakan 

salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan 

gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan 

dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang 

bersangkutan (Herdiansyah, 2010 ;143). 

Studi dokumentasi dimaksudkan untuk melengkapi data dari 

wawancara dan observasi. Dokumentasi dapat berupa surat-surat, gambaran 

atau foto dan catatan lain yang berhubungan dengan penelitian. Studi 

dokumentasi dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dengan 

mempelajari literatur-literatur, buku-buku atau dokumen dan data yang 

berkaitan dengan masalah penelitian yaitu model pembelajaran magang di 

Home Industri Logam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan 

Kota Tegal. 

3.7 Keabsahan Data 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain  di  luar  data  itu  untuk  keperluan  

pengecekan  atau  sebagai  pembanding  terhadap  data  itu (Moleong, 2006: 

330). Triangulasi  dengan  sumber  berarti  membandingkan  dan  mengecek  

balik  sederajat  suatu informasi  yang  diperoleh  melalui  waktu  dan  alat  

yang  berbeda  dengan  metode  kualitatif. Hal itu dapat dicapai dengan jalan:  
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1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan secara pribadi.   

3. Membandingkan apa  yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa  yang dikatakannya sepanjang waktu.  

4. Membandingkan  keadaan  dan  perspektif  seseorang  sebagai  pendapat  

dan  pandangan  orang seperti  rakyat  biasa,  orang  yang  berpendidikan  

menengah,  pendidikan  tinggi,  orang  berada atau orang pemerintahan.  

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.  

Berdasarkan  penjelasan  teori  tersebut  diatas,  maka  dalam  penelitian  

ini  teknik pemeriksaan  data  yang  digunakan  adalah  dengan  teknik  

triangulasi  sumber  yaitu membandingkan dan mengecek data hasil 

pengamatan dengan data hasil wawancara. 

3.8 Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 

data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, 

menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. 

(Sugiyono, 2013:89) 

Dalam penelitian ini metode analisis data yang digunakan adalah model 

analisis interaktif (interactive model of  analysis). Menurut  Miles  dan  
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Huberman  (2009: 39) dalam  model  ini  tiga  komponen  analisis,  yaitu:  

reduksi  data,  penyajian  data,  dan  penarikan kesimpulan  dilakukan  dengan  

bentuk  interaktif  dengan  proses  pengumpulan  data  (data collecting)  

sebagai suatu siklus.  

Untuk menjelaskan uraian di atas, perlu disimak skema atau pola 

analisis data interaktif fungsional sebagai berikut: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber data kualitatif (Miles dan Huberman,2009) 

Gambar 3.1 Analisis Data 

 

 

Pengumpulan Data Penyajian Data 

Reduksi Data Penarikan 

Kesimpulan 
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Langkah-langkah analisis data dengan metode Miles dan Huberman 

dalam bukunya yang berjudul Analisis Data Kualitatif (2009: 39) adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data adalah pengumpulan data-data yang diperoleh di 

lapangan baik berupa catatan  di  lapangan,  gambar,  dokumen  dan  

lainnya  diperiksa  kembali,  diatur,  dan  kemudian diurutkan.  

2. Reduksi  data  yaitu  memilih  hal-hal pokok  yang  sesuai  dengan  fokus  

penelitian. Reduksi  data  merupakan  suatu  bentuk  analisis  yang  

menajamkan,  mengarahkan,  membuang  yang  tidak perlu  dan  

mengorganisasi. Data-data  yang  telah  direduksi  memberikan  

gambaran  yang  lebih tajam tentang hasil pengamatan dan 

mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu.  

3. Penyajian  data  adalah  sekumpulan  informasi  yang  telah  tersusun  

yang  memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan.   

4. Penarikan kesimpulan  merupakan  langkah  akhir  dalam  analisis  data. 

Reduksi  data,  penyajian  data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi 

data sebagai sesuatu yang saling berinteraksi sebelum, selama dan 

sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, terpadu dan 

sinergis. Tiga alur kegiatan  analisis  dalam  kegiatan  pengumpulan  data  

tersebut  merupakan  proses  siklus  yang interaktif.
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  BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Home Industri Logam Di Kelurahan 

Randugunting Kecamatan Tegal Selatan  

4.1.1 UD Sarana Jaya 

UD Sarana Jaya adalah salah satu home industri pembuat spare part 

mesin ricemill yang bertempatkan di jalan Beo no: 6 RT: 04 RW: 01 

Kelurahan Randugunting Kota Tegal. Rumah yang dijadikan home industri 

logam sebenarnya adalah rumah kos biasa yang dihuni oleh tukang becak, 

tukang bakso, dan karyawan Dedy Jaya Mall. Sebelum pak Hadi membelinya 

untuk membangun usaha logamnya. Sejak awal home industri logam ini 

memang berlokasi di jalan Beo dan  memiliki 15 karyawan.  

Pemilik UD Sarana Jaya setiap tahunnya menerima 10 sampai 15 warga 

belajar untuk mencari kerja di home industri melalui pembelajaran magang di 

home industri miliknya. Magang merupakan salah satu komponen pendidikan 

yang berfungsi mengembangkan pendidikan nonformal atau pendidikan luar 

sekolah. Dengan pemahaman pendidikan nonformal sama pentingnya dengan 

pendidikan formal, maka keberadaan proses pembelajaran magang tidak bisa 

dipandang sebelah mata. 

Home industri logam UD Sarana Jaya memproduksi barang seperti : 

spare part ricemill, rice huller, komponen hen traktor, spare part mesin 

tepung. Produk utama yang ada di home industri ini adalah spare part mesin 



64 
 

 
 

ricemill, karena konsumen lebih suka dengan hasil produksi spare part mesin 

ricemill di UD Sarana Jaya ini. Bahan baku untuk membuat kerajinan home 

industri logam sebagian berasal dari Klaten, yaitu di daerah Kecamatan Ceper 

dan sebagian dari Tegal. Pemasaran hasil kerajinan home industri logam ini 

sampai ke kota-kota besar, antara lain : Surabaya, Indramayu, Subang, 

Purwokerto, dan Banyumas. Proses pengiriman barang menggunakan mobil 

pick up, dikendarai oleh supir yang bekerja khusus untuk pengambilan dan 

pengiriman barang hasil home industri logam.  

Sarana-pra sarana kerja yang dimiliki oleh UD Sarana Jaya cukup 

komplit seperti : mesin las, mesin bubut, mesin frais, mesin pemotong, mesin 

press, mesin driling miling, mesin gerindra dan lain-lainnya. Di UD Sarana 

Jaya ini memiliki 15 karyawan yang memiliki keahlian sendiri-sendiri 

misalnya, ada yang khusus bekerja cuma di mesin pemotong, mesin bubut, 

mesin frais.  

Proses perekrutan karyawan di home industri logam ini tidak perlu 

persyaratan yang rumit. Mereka yang hanya punya keinginan belajar tidak 

mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam perlogaman itupun sudah 

diterima oleh bapak Wahadi sebagai pemilik usaha, apalagi orang ingin yang 

masuk home industri logam memenui syarat, antara lain : 

1. Lulusan STM/SMK 

2. Mempunyai pengalaman di bidang logam 

3. Orang yang bertempat tinggal dekat (daerah Tegal) 
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Perijinan pendirian perusahaan yang dimiliki oleh UD Sarana Jaya antara 

lain : 

1. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

2. Mempunyai Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 

3. Mempunyai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

4. Mempunyai Surat Ijin Gangguan (HO) 

5. Mempunyai Kemampuan Produksi Barang dan Jasa 

4.1.2 Latar Belakang Perkembangan Home Industri Logam 

Perkembangan industri logam mengalami pasang surut baik dibidang 

produksi, perolehan bahan baku hingga ke pemasarannnya. Pertama kali 

berdirinya home industri logam pembuatan spare part mesin ricemill di 

kelurahan randugunting Kota Tegal dimulai pada tahun 2000 hingga sampai 

sekarang. 

Pada awalnya home industri logam UD Sarana Jaya memproduksi 

berbagai macam spare part dan komponen diantaranya : spare part mesin 

ricemill, spare part mesin tepung, spare part mesin jagung, dan komponen 

mesin traktor. Seiring berjalannya waktu konsumen lebih tertarik pada hasil 

produksi spare part mesin ricemillnya daripada produksi spare part mesin 

tepung, spare part mesin jagung, ataupun komponen mesin traktor. Sehingga 

home industri logam tersebut lebih mengutamakan produksi spare part mesin 

ricemill. 

Pada tahun 2000 home industri logam UD Sarana Jaya hanya 

mempunyai 3 mesin bubut, 3 mesin fresh, 1 mesin bor, 1 mesin gergaji, 1 
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mesin blender, 1 mesin las, dan mesin skrap. Sekarang mesin untuk 

memproduksi spare part menjadi lebih banyak dibandingkan pada awal 

berdirinya home industri logam, ditambah ada mesin baru untuk membantu 

produksi spare part yaitu mesin press dan mesin tab. 

Tabel 4.1 Mesin Home Industri UD Sarana Jaya 

Nama Mesin 
Jumlah 

Tahun 2000 Tahun 2015 

Mesin Bubut 3 6 

Mesin Fresh 3 4 

Mesin Bor 1 2 

Mesin Gergaji 1 2 

Mesin Press 0 1 

Mesin Blender 1 3 

Mesin Las 1 2 

Mesin Skrap 1 1 

Mesin Tab 0 1 

 

UD Sarana Jaya dari tahun-ketahun selalu mengalami peningkatan 

jumlah karyawan dan bila dibandingkan tahun 2000 yang hanya mempunyai 

6 karyawan pada awal berdirinya home industri logam tersebut, sekarang ada 

sekitar 15  karyawan yang ada di home industri logam ini. Untuk masuk 

menjadi karyawan di home industri logam ini harus mengikuti tes yang 

diberikan oleh pemilik usaha. Tes tersebut berupa ketrampilan dan 

kemandirian sesuai kriteria yang sudah di tentukan oleh pemilik usaha, maka 

setiap karyawan yang ingin masuk harus mengikuti tes.  
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Setiap karyawan memiliki keahlian dalam tugasnya masing-masing, ada 

beberapa karyawan yang memiliki keahlian untuk mengoprasikan semua 

mesin yang ada di home industri logam terebut.  

Tabel 4.2 Nama karyawan dan keahliannya 

No Nama Karyawan Keahlian  

1 Anton Tukang bubut 

2 Gesang Tukang bubut 

3 Asep Tukang bor, slepan 

4 Purwanto Tukang slepan 

5 Hendro Tukang las, bor, bubut 

6 Udin Tukang slepan 

7 Dimas Tukang press, slepan 

8 Kotong Tukang press 

9 Agus Tukang bubut,las , blender, press 

10 Anto Tukang skrap 

11 Nandar Tukang slepan, skrap 

12 Untung Tukang slepan 

13 Fahmi Tukang ngetab 

14 Abu Finishing + cat 

15 Heru Tukang bor, press, bubut, slepan 

 

4.1.3 Keadaan Tutor atau Karyawan 

Tutor merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

pembelajaran. Karena beratnya tugas yang diemban seorang tutor, sehingga 

tutor mengajar sesuai dengan bidang yang ditekuni dan memiliki kompetensi. 

Begitu juga tutor yang ada di UD Sarana Jaya, berkompeten dalam 

melaksanakan pembelajaran, mampu menghidupkan ruang pembelajaran, dan 
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mampu memberikan pemahaman akan materi yang disampaikan, sehingga 

proses pembelajaran yang ada di home industri logam bisa efektif dan 

berkualitas. 

Tutor UD Sarana Jaya merupakan pendidik yang berpengalaman dalam 

bidangnya, karena tutor UD Sarana Jaya adalah karyawan yang sudah 

puluhan tahun bekerja di home industri logam. Tutor yang berpengalaman 

memiliki integritas yang tinggi, berkualitas, dan memiliki skill yang tinggi. 

4.1.4 Keadaan Pemagang (warga belajar) 

Pemagang di home industri logam UD Sarana Jaya dikhususkan untuk 

warga belajar yang tempat tinggalnya di sekitar  daerah kelurahan 

randugunting, agar pemagang lebih mudah berangkat dan pulang saat proses 

pembelajaran magang. Rata-rata pemagang home industri logam berusia 18 – 

25 tahun. Kriteria pemagang juga harus memenuhi syarat, antara lain : siswa 

bertempat tinggal dekat dengan home industri logam (masih daerah Kota 

Tegal), disiplin, minimal tahu cara kerja mesin-mesin yang menghasilkan 

spare part mesin ricemill. 

4.2 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diawali dari menetapkan model pembelajaran 

magang, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi 

pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Setelah peneliti melakukan 

penelitian terhadap warga belajar yang terlibat dalam pembelajaran magang 

di  home industri logam UD Sarana Jaya Kelurahan Randugunting 
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Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, maka peneliti menemukan hasil 

penelitian sebagai berikut. 

4.2.1 Model Pembelajaran Magang di Home Industri Logam Kelurahan 

Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal 

Model pembelajaran magang di home industri logam Kelurahan 

Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal diartikan mempunyai 

tahapan sebagai proses pembelajaran dari jadwal pembelajaran, penetapan 

tujuan, materi pembelajaran, metode pembelajaran. 

Pemilik usaha dan tutor di home industri logam lebih menentukan 

model pembelajaran magang yang dapat meningkatkan sasaran belajar 

pemagang (warga belajar), tepat ke materi atau prakteknya yang sudah 

menjadi tujuan. Dengan melihat sasaran  pemagang memiliki kemauan untuk 

belajar dan prihatin selama proses pembelajaran magang, maka model 

pembelajaran yang digunakan adalah model pembelajaran untuk orang 

dewasa dengan mengutamakan pembelajaran praktek langsung. 

4.2.1.1 Jadwal Pembelajaran 

Jadwal pembelajaran dirasa sangat penting untuk dibuat agar 

pembelajaran nantinya dapat berjalan lancar, karena tanpa jadwal 

pembelajaran ditakutkan proses belajar akan berjalan berantakan (tidak 

teratur). Jadwal pembelajaran magang yang dilaksanakan oleh UD Sarana 

Jaya  disampaikan oleh  Bapak Wahadi selaku pemilik usaha berikut:  

“jadwal untuk warga belajar magang dengan karyawan 

saya samakan mas mulai pukul 07.30-16.00. jam 

istirahatnya juga sama mas, pukul 12.00-13.00. karna 

lebih banyak waktunya, lebih banyak juga keterampilan 
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yang mereka peroleh mas.”(wawancara pada tanggal 21 

Januari 2016)   

 

Penyusunan jadwal tersebut diharapkan pihak pemilik usaha dapat 

berjalan efektif dalam penyampaian teori dan praktek pembelajaran untuk 

warga belajar magang. Selain itu, diharapkan juga setiap harinya tutor dapat 

menyampaikan materi lebih banyak.. 

4.2.1.2 Rekruitmen 

Rekruitmen merupakan sistem penerimaan calon warga belajar magang 

di home industri logam UD Sarana Jaya. Rekuitmen untuk warga belajar 

magang sendiri  syaratnya yaitu, harus mempunya minat belajar yang cukup, 

warga belajar magang harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh 

pemilik usaha, lebih baik warga belajar yang ingin magang bertempat tinggal 

tidak jauh dengan tempat home industri logam. Seperti yang diungkapkan 

oleh bapak Hadi berikut: 

“yang pertama pemagang harus punya minat untuk belajar 

di home industri logam ini mas. Kemudian warga belajar 

harus patuh dengan peraturan yang ada di sini mas, seperti 

tidak boleh mainan hp saat sedang bekerja, tidak boleh 

goyonan saat sedang mengoprasikan mesin, dll. Kemudian 

pemagang alangkah baiknya warga yang tinggal di daerah 

Tegal. ” (wawancara pada tanggal 21 Januari 2016)   

 

4.2.1.3 Warga belajar 

Warga belajar magang merupakan salah satu faktor yang sangat penting 

dan perlu mendapatkan perhatian khusus. Hal ini mengingat keberhasilan 

dalam pembelajaran akan ditentukan dengan seberapa jauh warga belajar 

magang dalam menyerap teori dan praktek yang diberikan oleh tutor selama 

proses pembelajaran. Selain itu keberhasilan pembelajaran juga dapat dilihat 
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dari tingkat keberhasilan warga belajar membuat produk home industri 

logam. Mengingat kondisi warga belajar magang pembelajaran yang ada di 

home industri logam merupakan warga belajar yang belum cukup tahu 

tentang dunia home industri logam.  

Warga belajar adalah warga biasa yang ingin belajar tentang pembuatan 

spare part mesin ricemill dan mengasah keterampilan untu masa depan. Hal 

ini sesuai dengan yang disampaikan oleh oleh bapak Heru berikut: 

“kebanyakan warga belajar yang mengikuti magang di sini 

anak umur 19-201n mas, mereka bingung karena 

kelamaan nganggur mas. mereka datang ke sini untuk 

belajar.” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2016)   

  

4.2.1.4 Materi 

Pemberian materi pembelajaran dibuat secara sistematis dimulai dari 

materi yang paling mudah hingga yang paling rumit. Materi pembelajaran 

yang diberikan meliputi pekerjaan-pekerjaan yang biasanya dikerjakan 

kepada karyawan, namun bagi pemagang (warga belajar) diberikan pekerjaan 

yang paling mudah terlebih dahulu sebelum akhirnya ia diajarkan ke tingkat 

yang lebih sulit. Menurut Bapak Agus selaku tutor, materi yang disampaikan 

kepada pemagang tidak memiliki kurikulum. Materi yang diberikan 

pemagang berupa pekerjaan-pekerjaan yang ada di pabrik seperti 

menggerinda, mengangkat barang, merakit, mengebor, membubut, mengelas, 

dan menggambar pola. Seperti yang dituturkan bapak Agus dalam hasil 

wawancara berikut : 

“di sini ga pakai kurikulum mas, masa kerja pake 

kurikulum mas. Materi yang diajarkan ke pemagang ya 

meliputi pekerjaan yang ada disini, misal seperti cara 
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membuat spare part mesin penggiling padi mas, terus 

membuat miling mas, pokoknya semua pekerjaan 

diajarkan ke pemagang mas.”(wawancara pada tanggal 22 

Januari 2016)   

 

Materi yang di sampaikan tutor kepada warga belajar magang berupa 

pekerjaan-pekerjaan yang ada di home industri, dan tidak memakai kurikulum 

seperti pembelajaran yang ada di sekolah formal. Pemberian pekerjaan siswa 

magang disamakan dengan pekerjaan karyawan home industri, agar 

pemagang (warga belajar) dapat langsung mengetahui dan mempraktekkan 

proses pekerjaan secara langsung. Hasil wawancara dengan bapak Wahadi 

selaku pemilik usaha home industri, sebagai berikut: 

“materi yang di berikan ke pemagang ya meliputi 

pekerjaan yang ada di pabrik ini mas, tujuannya agar 

pemagang mengetahui cara mengoprasikan mesin dan 

membuat produk pabrik setelah pemagang diajari oleh 

tutor mas. Jadi siswa cepat trampilnya mas.” (wawancara 

pada tanggal 22 Januari 2016)   

 

Hal ini dibenarkan oleh warga belajar magang yaitu saudara Rudi 

selaku pemagang di home indutri logam, sebagai berikut : 

“iya mas, pertama saya juga kaget, ko langsung disuruh 

menggerindra, mengelas, mengebor, merakit, membubut, 

dan mengoprasikan mesin gitu mas, padahal teman saya 

yang sedang PKL di pabrik lainnya cuma jdi BM (bongkar 

muat).” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2016)   

 

4.2.1.5 Metode 

Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran magang di home 

industri logam yaitu ceramah dan demonstrasi. Pelaksanaan pembelajaran 

magang dimulai dengan metode pembelajaran demonstrasi dari tutor yang 

langsung diikuti oleh penjelasan cara mengoperasikan mesin, sedangkan 
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warga belajar memperhatikan tutor yang sedang menjelaskan cara kerja mesin 

di home industri logam tersebut yang nantinya juga akan dipraktekan oeh 

warga belajar. Menurut bapak Wahadi walaupun warga belajar sudah ada 

yang pernah mengoperasikan mesin sebelumnya, warga belajar harus tetap 

memperhatikan cara tutor mendemonstrasikan cara kerja mesin di home 

industri ini agar warga belajar tahu benar cara mengoperasikannya, karena 

mesin di home industri ini mungkin saja berbeda cara pengoperasiannya. 

Seperti yang di jelaskan oleh bapak Wahadi sebagai berikut: 

“yaaa warga belajar harus melihat dulu sambil dijelaskan 

oleh tutor pertama mas, setelah itu warga belajar baru 

mempraktekannya, tetapi masih dalam penjagaan tutor 

mas.” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2016)   

 

Hal ini dibenarkan oleh warga belajar yaitu saudara wandi yang 

menjadi pemagang di home industri logam,  sebagai berikut: 

“iya mas, saya disuruh memperhatikan tutor 

mendemonstrasikan cara kerja mesin di sini, setelah itu 

saya mempraktekanya mas.” (wawancara pada tanggal 22 

Januari 2016)   

 

Menurut bapak Heru metode demonstrasi sangat efektif untuk 

digunakan pada proses pembelajaran magang di home industri logam, karena 

warga belajar berhadapan langsung dengan mesin atau alat kerja yang ada di 

home industri. Jadi, agar warga belajar menguasai materi pembelajaran 

dengan maksimal harus menggunakan metode demonstrasi. 

“metode yang saya gunakan demonstrasi dan ceramah 

mas, walaupun yang saya pakai seringnya demonstrasi, 

karena metode demonstrasi sangat mudah dipahami oleh 

pemagang mas. Misalnya kalau mau ngepress, mengebor, 

atau membubut, saya jelasin dulu dengan 
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mempraktekannya di depan pemagang mas. Jadi lebih 

jelas mas.” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2016)   

 

4.2.2 Proses Perencanaan Magang di Home Industri Logam Kelurahan 

Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal 

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 (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. 

Setelah melakukan penelitian terhadap subjek-subjek yang terlibat 

dalam pembelajaran magang, home industri logam itu sendiri membuat 

perencanaan pembelajaran sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. 

Perencanaan yang dilakukan meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan 

tujuan, tutor/pendidik, warga belajar magang, jadwal pembelajaran, 
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rekruitmen, sarana–prasarana, materi, dan pendekatan  yang dilakukan oleh 

pemilik usaha dan tutor kepada warga belajar magang. 

UD Sarana Jaya sebagai home industri logam mengawali perencanaan 

dengan melaksanakan identifikasi kebutuhan belajar,. Perencanaan kebutuhan 

pembelajaran dilakukan berdasarkan kebutuhan pemagang untuk dunia kerja. 

4.2.2.1 Analisis Kebutuhan 

Analisis kebutuhan pembelajaran dilakukan oleh pihak pemilik usaha 

dan tutor home indutri logam. Analisis kebutuhan ini bertujuan untuk 

mengetahui kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pemagang dalam 

proses pembelajaran magang selama di home industri logam. Analisis 

kebutuhan ini untuk mengetahui kebutuhan apa saja yang harus dimiliki oleh 

pemagang. 

Setelah diketahui kebutuhan apa yang harus dimiliki setiap pemagang 

home industri, maka pemilik usaha harus menmpersiapkan pemagang agar 

mampu memiliki kognitif, fisik, mental, dan disiplin dalam melakukan 

kegiatan. Dalam hal ini dari pemilik usaha home industri mengatakan bahwa 

pemagang harus memiliki kognitif dan mental. Seperti yang disampaikan oleh 

bapak Wahadi berikut: 

“kebutuhan warga belajar magang dilandasi dengan 

mempunyai mental dan kognitif mas. Melalui mental dan 

kognitif, keterampilan dan kemandirian siswa bakal 

berkembang dengan sendirinya. Di sini saya dan tutor 

hanya memberikan bimbingan dan pelatihan.” (wawancara 

pada tanggal 5 Agustus 2015) (wawancara pada tanggal 22 

Januari 2016)   
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Sebagai home industri logam yang menerima pemagang bagi warga 

belajar yang membutuhkan pembelajaran untuk mendapatkan keterampilan, 

maka home industri logam harus mampu menciptakan pemagang yang 

berkualitas baik secara kognitif, afektif  maupun psikomotorik. 

4.2.2.2 Pendidik/Tutor 

Tutor mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menentukan 

pelaksanaan proses pembelajaran. Hal ini mengingat bahwa tutorlah yang 

mengetahui kondisi pembelajaran, Selain itu tutor pula yang mengetahui 

kemampuan pemagang yang akan mengikuti pembelajaran. Disisi lain pihak 

tutorlah yang mengusai materi dan metode yang digunakan dalam proses 

pembelajaran. 

Keberhasilan dalam proses pembelajaran akan dipengaruhi oleh 

perencanaan sebelumnya yang dibuat oleh pemilik usaha dan tutor, baik 

dalam analisis kebutuhan pembelajaran, tujuan pembelajaran, dll. Dalam hal 

perencanaan pembelajaran, peranan tutor sangatlah strategis. tutor  

memberikan teori berlangsungan dengan mempraktekannya, tujuannya agar 

pemagang lebih bisa memahaminya. Masukan tersebut akan dapat 

melengkapi perencanaan program secara keseluruhan. Seperti yang 

disampaikan oleh tutor bapak Agus dalam mempersiapkan perencanaan 

dalam pembelajaran berikut:  

“pertama saya akan berdiskusi dengan bos saya, 

menyiapkan materi untuk pemagang, dan menyiapkan alat 

savety, itu saja mas.”(wawancara pada tanggal 22 Januari 

2016)   
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Hal senada juga disampaikan oleh bapak Heru berikut: 

“mungkin berdoa yang pertama mas, terus menyiapkan 

materi, sharing diskusi dengan karyawan lain, dan 

mengecek mesin-mesin mas.”(wawancara pada tanggal 22 

Januari 2016)   

 

Dengan dibuatnya rencana dalam proses pembelajaran tersebut, maka 

akan dapat terlihat seberapa jauh kesiapan para tutor dalam proses 

pembelajaran nantinya. Di samping itu untuk persiapan dalam proses 

pembelajaran, pembuatan rencana dalam proses pembelajaran juga 

merupakan kewajiban bagi para tutor agar nantinya tujuan pembelajaran 

dapat tercapai. 

4.2.2.3 Pendekatan 

Mengetahui karakteristik warga belajar magang sangat diperlukan 

dalam perencanaan pembelajaran karena agar pendidik dapat menggunakan 

teknik atau metode yang cocok untuk warga belajar magang dalam proses 

pembelajaran nantinya. Seperti yang disampaikan pihak pemilik usaha home 

industri Bapak Wahadi  sebagai berikut: 

“pendekatan yang biasa karyawan lakukan kepada anak itu 

saat jam istirahat mas, mereka makan bareng dan sering 

ngobrol, kadang sampai goyonan. Biasanya juga saat 

berangkat kerja atau pulang kerja mas, kebetulan rumah 

mereka ada yang searah.” (wawancara pada tanggal 6 

Agustus 2015) 

 

Pedekatan yang dilakukan oleh pihak pemilik dan ptutor itu kemudian, 

diketahui latar belakang warga belajar magang. Lewat pendekatan yang 

dilakukan tersebut warga belajar tanpa ragu bercerita segala hal kepada tutor, 

termasuk masalah pribadinya. 
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4.2.3 Proses Pelaksanaan Pembelajaran Magang di Home Industri 

Logam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota 

Tegal 

Proses pembelajaran adalah interaksi yang dilakukan oleh pendidik 

dengan warga belajar dengan materi (bahan) penyampaian yang ingin 

disampaikan kepada pemagang agar terjadi perubahan perilaku, maupun 

kognitif.  Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara 

fasilitator dengan partisipan, atau antar partisipan. Dalam proses komunikasi 

itu dapat dilakukan secara verbal (lisan), dan dapat pula secara nonverbal, 

seperti penggunaan media yang digunakan dalam pembelajaran itu, esensi 

pembelajaran adalah dengan ditandai oleh serangkaian kegiatan komunnikasi. 

Jadi bisa dikatakan proses pembelajaran selalu terkait dengan penggunaan 

media sebagai alat penyampaian materi, home industri logam setiap 

pembelajaran selalu menggunakan media dalam penyampaiannya, seperti 

yang disampaikan oleh bapak Wahadi berikut: 

“harus mas, soalnya di sini kan belajarnya pakai alat-alat 

dan mesin, otomatis proses pembelajarannya selalu 

menggunakan media, kalo tidak ada media ga bakalan 

jalan mas pembelajarannya.”(wawancara pada tanggal 22 

Januari 2016)   

 

Penggunaan media sangat penting untuk proses pembelajaran magang, 

karena proses pembelajaran magang hampir 90% praktek. Seperti yang di 

sampaikan oleh bapak agus selaku tutor di home industri logam berikut: 

“memang benar mas, proses pembelajaran di sini selalu 

menggunakan media, namanya saja home industri mas, 

pasti kan membuat produk, dan membuat produk itu pake 



79 
 

 
 

alat dan mesin mas.”(wawancara pada tanggal 22 Januari 

2016)   

 

Warga belajar pembelajaran magang akan menggunakan media setiap 

hari saat proses pembelajaran selama masa magang dan di bimbing oleh tutor. 

Jadwal pembelajaran magang yang dilaksanakan di home industri logam akan 

di sampaikan oleh pemagang yang bernama Ahmad, berikut: 

“jadwal pembelajarannya sama dengan karyawan di sini 

mas, tidak ada yang dibedakan, berangkat jam 07.30 

pulang jam 16.00 sampai hari sabtu.”(wawancara pada 

tanggal 21 Januari 2016)   

 

Proses pelaksanaan pembelajaran magang di UD Sarana Jaya itu sendiri 

memiliki 3 tahap kegiatan, yaitu meliputi kegiatan pembuka, kegiatan inti dan 

kegiatan penutup. Isi kegiatan pembuka di dalam proses pelaksanaan 

pembelajaran magang meliputi, pendahuluan, berdoa, menyiapkan alat 

pelindung, dan sharing materi. Kegiatan inti di sini meliputi, proses 

pembelajaran membuat spare part mesin ricemill melalui teori ataupun 

praktek. Kemudian tahap terakhir yaitu, kegiatan penutup yang meliputi 

mereview kegiatan pembelajaran. Peneliti akan menjabarkan hasil tahap-

tahap kegiatan dalam proses pelaksanaan pembelajaran sebagai berikut. 

4.2.3.1 Kegiatan Pembuka 

Proses pembelajaran memiliki kegiatan pembuka (pendahuluan) 

sebelum kegiatan inti dimulai. Kegiatan pembuka berfungsi untuk 

menciptakan kerja sama yang baik, mendapat perlindungan dari yang Maha 

Kuasa dan kefokusan perhatian pemagang terhadap pekerjaan yang diikuti. 

Menciptakan iklim belajar yang kondusif, memberi acuan belajar, dan 
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membuat kaitan atau jalinan konseptual merupakan inti dari kegiatan 

pembuka (pendahuluan) dalam pembelajaran.  

Kegiatan pembuka pembelajaran magang di home industri logam 

sendiri berupa berdoa sebelum dimulai pembelajaran yang bertujuan agar 

diberi keselamatan dan kelancaran saat proses pembelajaran dimulai. Bapak 

Wahadi selaku pemilik usaha mengungkapkan sebagai berikut: 

“pertama siswa ataupun karyawan berdoa dlu, karna 

keselamatan itu yang pertama mas, soalnya kita bekerja 

dengan mesin-mesin yang berat mas, kemudian memakai 

savety.” (wawancara pada tanggal 22 Januari 2016)   

 

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh bapak Agus sebagai 

berikut: 

“berdoa dulu mas yang terpenting untuk keselamatan, 

kemudian ngobrol materi sebentar sama siswa, terus salin 

pake baju dan celana kerja mas. Savety juga penting.” 

(wawancara pada tanggal 22 Januari 2016)   

 

4.2.3.2 Kegiatan Inti 

Dalam proses pembelajaran terdapat kegiatan inti, kegiatan inti dalam 

pembelajaran adalah tergantung pada teknik pembelajaran yang akan 

digunakan. Proses pembelajaran magang yang berlangsung di Sentra Industri 

Logam Kelurahan Randugunting Kota Tegal dimaknai sebagai tahapan-

tahapan yang dilalui pemagang dalam belajar membuat spare part mesin 

ricemill. Tahapan ini meliputi tahapan pekerjaan yang diberikan kepada 

warga belajar. Dalam tahap awal pemberian pekerjaan ini, pemagang 

diberikan tugas untuk mengenal lingkungan kerja, hal ini ditujukan agar 

pemagang bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan kerja. Karena 
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kegiatan magang merupakan kegiatan belajar sambil bekerja, maka dalam 

tahapan awal ini pemagang akan diberikan pekerjaan-pekerjaan yang ringan 

seperti bantu-bantu karyawan mulai dari merakit, mengangkat barang dan 

pengepakan. Tetapi dalam home industri logam ini, pemagang akan diarahkan 

langsung oleh tutor untuk mengoperasikan mesin. Karena dari beberapa 

pemagang ada yang sudah pernah mendapatkan bekal materi dan latihan 

untuk mengetahui cara kerja mesin home industri logam dari lulusan sekolah 

formal. Seperti di home industri lain pasti pemagang hanya di suruh 

melakukan pekerjaan yang ringan-ringan dan pemagang tidak perlu memiliki 

keahlian khusus dalam mengerjakannya, seperti mengangkat barang, 

mengecat, merakit kerajinan logam yang mudah, bantu-bantu karyawan 

pabrik dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada di pabrik. Dari dua informan 

warga belajar magang, keduanya mengatakan bahwa langkah awal yang 

dilakukan pada saat proses pembelajaran adalah melakukan percobaan 

menggunakan mesin gergaji, mesin bor, mesin frais, dan mesin bubut. Rudi 

mengatakan pekerjaan awal ini diberikan bagi pemagang mengingat 

ketrampilan yang dibutuhkan pemagang. Karenanya dari pihak tutor 

memberikan sedikit percobaan terlebih dahulu bagi pemagang dengan 

mengoperasikan mesin yang tergolong mudah. Berikut penuturan Rudi salah 

satu pemagang dalam penelitian, sebagai warga belajar  magang dalam hasil 

wawancara dengannya, 

“pertama kali saya magang di sini, saya langsung di suruh 

mencoba memakai mesin bor, gergaji, frais, bubut. 

Apakah saya bisa memakainya apa tidak mas, seperti di 
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tes oleh karyawan di sini mas.”(wawancara pada tanggal 

22 Januari 2016)   

 

Menurut Wandi sebagai pemagang di home industri logam ini, 

mengatakan bahwa tahap awal yang dilakukan saat dia magang adalah 

dihadapkan langsung untuk mengoperasikan mesin yang ada di home industri 

logam ini. Berikut penuturan Wandi dalam hasil wawancara. 

“saya pertama kali magang di sini langsung di suruh 

menggunakan mesin bor, gergaji, gerinda, frais, bubut. 

Istilah di sini mungkin buat perkenalan dengan mesinnya 

mas, soalnya mesin di sini beda mas.”(wawancara pada 

tanggal 22 Januari 2016)   

 

Hal ini di benarkan oleh Bapak Wahadi sebagai pemilik usaha sekaligus 

informan dalam penelitian ini di home industri logam. Berikut penuturan 

Bapak Wahadi dalah hasil wawancara. 

“memang benar mas saya yang menyuruh pemagang lewat 

suruhan karyawan (tutor) untuk langsung memegang 

berbagai mesin di pabrik saya mas. Soalnya saya pernah 

melihat sendiri di berbagai pabrik tegal, banyak pemagang 

yang hanya dimanfaatkan untuk BM (bongkar muat). Kan 

kasihan mas melihat pemagang selama berbulan-bulan 

yang seharusnya mendapatkan ilmu malah tidak sama 

sekali mendapatkan ilmu dari magang.”(wawancara pada 

tanggal 22 Januari 2016)   

 

Menurut Bapak Agus sebagai tutor di pembelajaran magang industri 

logam, dalam tahap awal tutor harus mencontohkan cara menggunakan 

berbagai mesin, selanjutnya pemagang diberikan materi berupa 

pengoperasian mesin yang ada di pabrik. Hal ini dilakukan dengan cara 

pemagang melihat terlebih dahulu melihat cara tutor mengoperasikan mesin-
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mesin tersebut kepada pemagang. Setelah diberikan contoh cara 

mengoperasikan mesin, pemagang selanjutnya diberikan kesempatan untuk 

mengoperasikan mesin namun masih dalam pengawasan. Berikut penuturan 

Bapak Agus dalam hasil wawancaranya. 

“pertama siswa magang mendengarkan saya saat 

menjelaskan bagaimana cara kerja mesin-mesin ini mas, 

terus siswa harus melihat cara kerja mesin yang saya 

contohkan kepada mereka. Habis itu, siswa langsung 

memparaktekannya mas.”(wawancara pada tanggal 22 

Januari 2016)   

 

Setiap tutor UD Sarana Jaya memiliki teknik untuk penyampaian 

materi, seperti yang dilakukan oleh Bapak Heru beliau menggunakan teknik 

Ceramah dan demonstrasi dalam pembelajarannya. Berikut adalah hal yang 

disampaikan Bapak Heru kepada peneliti : 

“saya lebih memilih teknik demonstrasi mas, karna kita 

mencontohkan menjelaskan. Contohnya saya menjalankan 

mesin bubut dan menerangkan kepada warga belajar 

bagaimana mengoperasikannya, otomatis siswa lebih 

banyak mengerti. Teknik ceramah dan diskusi jarang saya 

gunakan mas”(wawancara pada tanggal 22 Januari 2016)   

 

Metode yang digunakan tutor memang beraneka ragam, itu semua 

untuk mencapai tujuan pembelajaran yang baik dengan hasil yang sesuai 

dengan harapan. Dari penggunaan metode atau teknik pembelajaran tersebut 

kemudian akan terjadi interaksi dalam pembelajaran antara tutor dengan 

warga belajar magang.  Peneliti kemudian mewawancarai siswa magang dan 

tutor mengenai interaksi yang terjadi dalam proses pembelajaran dan peneliti 

juga ikut terjun dalam proses pembelajaran lansung dan melihat bagaimana 
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interaksi yang terjadi. Beberapa warga belajar merasa puas dengan interaksi 

yang terjadi seperti yang diungkapkan oleh Ahmad selaku warga belajar 

magang di home industri logam berikut: 

“sangat baik mas menurut saya, lebih asik mas, lebih 

mudeng (lebih paham) kadang kalau kita lagi sepaneng, 

tutor ngajakin guyonan mas. Jadi tutor tau bagaimana 

mengjadikan belajar magang lebih menyenangkan mas.” 

(wawancara pada tanggal 23 Januari 2016)   

 

Tutor juga mengatakan hal yang sama, berikut ungkapan bapak heru 

selaku tutor home industri logam : 

“saya membuat kondisi pembelajaran seasik mungkin, biar 

anak tidak tegang mas, ada waktunya serius dan ada 

waktunya goyonan mas (bercanda).” (wawancara pada 

tanggal 23 Januari 2016)   

 

Siswa magang merasa interaksi yang terjadi cukup memaskan dengan 

apa yang dilakukan oleh tutor dalam proses pembelajaran. Mereka mengaku 

pembelajaran yang dilaksanakan tidak membosankan dan sangat 

menyenangkan, sehingga mereka mengikuti proses pembelajaran dengan baik 

dan maksimal. 

Interaksi yang baik akan mencapai tujuan utama dalam proses 

pembelajaran, yaitu penyampaian materi yang diserap secara maksimal oleh 

siswa magang. Peneliti kemudian mencoba bertanya kepada warga belajar, 

mengenai pemahaman materi yang telah disampaikan oleh tutor. Siswa 

magang mengaku bahwa mereka cukup paham terhadap materi yang 

disampaikan oleh tutor. Siswa magang terkadang mencatat point-point 
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penting apa yang disampaikan oleh tutor, Rudi selaku  pemagang 

mengungkapkan sebagai berikut : 

“alhamulillah mas materi yang disampaikan oleh om agus 

dan om heru bisa saya serap, terkadang saya mencatat apa 

yang diajarkan oleh karyawan setelah pulang magang atau 

malamnya mas, karena saya orangnya sedikit pelupa hehe 

barlen mas (bubar klalen). Banyak ilmu yang tidak ada di 

lingkungan tempat tinggal saya dapatkan di home industri 

ini mas.”(wawancara pada tanggal 23 Januari 2016)   

 

Dari pernyataan siswa magang tersebut adalah bukti bahwa pemagang 

dapat menyerap materi yang disampaikan oleh tutor, sehingga bisa dikatakan 

tujuan utama proses pembelajaran telah tercapai. 

Adapun proses tahapan pembuatan kerajinan home industri logam UD 

Saran Jaya meliputi: 

Pembuatan Milling 

1. Menyiapkan, Bahan baku dari besi cor yang diambil dari 

daerah Ceper, Klaten 

2. Langkah pertama, bahan baku di bubut lubang untuk dudukan 

as dengan menggunakan mesin bubut, setelah selesai 

membubut untuk dudukan as selanjutnya membubut panjang 

milling sesuai ukuran yang diminta. 

3. Langkah kedua, setelah memalui proses pembubutan, sisi luar 

bahan baku milling kemudian di gerinda atau di slep sampai 

halus. Kemudian membuat jalu dengan menggerinda bagian 

atas guna menjepitkan spiral yang ada di mesin ricemill 
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4. Langkah ketiga, setelah melalui tahap pemprosesan, bahan 

baku milling selanjutnya dipernis agar tahan karat.  

5. Langkah keempat, bahan baku milling yang sudah jadi akan di 

kemas mengunakan plastik yang dipanaskan. 

Pembuatan Anglo 

1. Menyiapkan bahan baku besi cor yang diambil dari daerah 

ceper, Klaten 

2. Langkah pertama, bubut diameter luar bahan baku anglo sesuai 

ukuran yang dipesan, 

3. Langkah kedua, setelah mendapatkan diameter anglo, 

kemudian bubut panjang bahan baku anglo sesuai ukuran. 

4. Langkah ketiga, bubut diameter dalam bahan baku anglo 

hingga berlubang sesuai ukuran dari atas sampai bawah. 

5. Langkah keempat, bahan baku anglo di cat hitam standar. 

6. Langkah kelima, setelah melalui proses pembuatan dari 

pembubutan, pengecetan hingga menjadi bentuk anglo, 

kemudian bahan baku yang sudah jadi di kemas menggunakan 

plastik yang dipanaskan. 

Pembuatan Gigi 

1. Menyiapkan bahan baku plat yang diambil dari daerah Talang, 

Tegal. 

2. Langkah pertama, memotong lingkaran bahan baku plat 

dengan mesin blender sesuai ukuran yang dipesan. Setelah 
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bahan baku dipotong, kemudian bahan baku dibubut diameter 

luarnya. 

3. Langkah ketiga, setelah membubut bagian luar, bubut diameter 

dalam bahan baku gigi hingga berlubang dari atas sampai 

bawah. 

4. Langkah keempat, selanjutnya bahan baku yang sudah di bubut 

bagian luar dan dalam, di buat bergerigi sesuai ukuran 

menggunakan mesin frais. 

5. Langkah kelima, setelah bahan baku dibuat bergerigi, 

kemudian lubang diameter di skrap untuk mengunci as pada 

mesin ricemill. 

6. Langkah keenam, bahan baku yang sudah menjadi gigi 

kemudian dikeraskan dengan cara disepuh selama 3-4 jam. 

Setelah disepuh selama 3-4 jam gigi yang masih panas 

dicelupkan ke dalam bak berisi air guna mendapatkan 

kekerasan yang diinginkan. 

7. Langkah ketujuh, setelah melalui tahap pendinginan, gigi akan 

di amplas atau di slep bagian luar permukaannya agar halus. 

8. Langkah kedelapan, setelah melalui tahap pemprosesan 

menggunakan mesin bubut, mesin frais, penyepuhan, gigi yang 

sudah jadi akan dikemas menggunakan  plastik yang 

dipanaskan. 
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Pembuatan Puli 

1. Menyediakan bahan baku besi cor yang diambil dari daerah 

ceper, Klaten 

2. Langkah pertama, membubut tempat yang akan menjadi 

dudukan panbel kedua (B) 

3. Langkah kedua, membubut bagian yang akan dijadikan tempat 

slendang guna memutar puli dengan panbel yang terkait pada 

mesin ricemill. 

4. Langkah ketiga, membubut lubang bahan baku puli sesuai 

ukuran. 

5. Langkah keempat, lubang yang telah dibubut tadi kemudian di 

skrap untuk mengunci as. 

6. Langkah kelima, selanjutnya body bahan baku di bor dari luar 

sampai ke dalam guna mengunci baut agar as tidak lepas. 

7. Langkah keenam, setelah bahan baku puli melalui tahap 

pemprosesan dan akhirnya jadi, kemudian barang yang sudah 

jadi di kemas menggunakan plastik yang dipanaskan agar 

merekat. 

4.2.3.3 Kegiatan Penutup 

Kegiatan penutup pembelajaran adalah sama pentingnya dengan 

pembukaan pembelajaran. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah tutor 

hendaknya mampu mengontrol pemagang dalam rangka menutup 

pembelajaran, ada tiga pokok kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh 
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pendidik, yaitu: a) mengkaji kembali (review), b) mengevaluasi hasil 

pembelajaran, c) memberikan tindak lanjut.   

Tutor di home industri logam mengadakan riview pada warga belajar 

magang untuk mengetahui apakah mereka sudah paham atau belum materi 

yang telah disampaikan oleh tutor, selain itu review dilakukan juga bertujuan 

untuk melanjutkan ke materi tahap selanjutnya. Seperti yang  disampaikan 

oleh bapak Agus berikut: 

“kadang saya mengecek pemagang mas, dengan cara 

diskusi pas istirahat, terus saya juga menyuruh pemagang 

untuk membuat kerajinan atau barang sendiri tanpa 

pengarahan dan pengawasan saya mas”( wawancara pada 

tanggal 19 April 2015)  

 

Dalam pelaksanaan pembelajaran magang di UD Sarana Jaya bisa 

dikatakan sudah cukup baik karena sistem pembelajaran yang digunakan 

mampu mencapai tujuan pembelajaran. Selain itu tutor juga berusaha keras 

agar siswa magang dapat menangkap dengan maksimal apa yang disampaikan 

oleh tutor, hal ini sudah masuk dalam keprofesionalan seorang tutor dalam 

mengajar. 

4.2.4 Evaluasi Pembelajaran Magang di Home Industri Logam 

Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal 

Hasil dari penelitian evaluasi pembelajaran terhadap subjek-subjek 

yang terlibat dalam pembelajaran magang di home industri logam UD Sarana 

Jaya, meliputi tujuan evaluasi dan teknik evaluasi.   

Evaluasi merupakan kegiatan yang bersifat sistematis dan kompleks. 

Sistematis karena evaluasi menggunakan teknik-teknik atau prosedur inkuri 



90 
 

 
 

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 tutor 

dihadapkan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan keterbatasan 

waktu, biaya, keahlian, keinginan sekolah dan beberapa faktor lainnya. 

Disamping itu tutor juga dihadapkan pada masalah tentang tanggungjawab, 

dan kewajiban sebagai seorang tutor yang  profesional. 

Tujuan dilakukannya evaluasi di home industri logam ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan siswa magang dalam pemahaman 

pembelajaran yang telah disampaikan. Seperti yang disampaikan oleh bapak 

Heru selaku tutor di home industri logam tersebut sebagai berikut : 

“yaa untuk mengetahui kemampuan dan keterampilan  

pemagang sampai mana mas, “(wawancara pada tanggal 

23 Januari 2016)   

 

Cara mengevaluasi berhasil atau tidaknya proses pembelajaran 

dilakukan dengan cara melihat kemampuan pemagang dalam menghasilkan 

produk logam home industri yang dikerjakan oleh pemagang. Menurut Bapak 

Wahadi sebagai pemilik home industri logam, evaluasi ini dilakukan dengan 

tujuan, dijadikannya acuan bagi pemilik untuk menggunakan jasa dari 

pemagang tersebut untuk menyelesaikan satu pesanan dari pembeli. Bila 

dirasa pemagang tersebut cekatan, maka pesanan kerajinan logam sebagian 

besar dilimpahkan kepada pemagang tersebut untuk diselesaikan. Seperti 

yang dikatakan Bapak Wahadi dalam hasil wawancara, sebagai berikut : 
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“evaluasi pembelajarannya dengan melihat keterampilan 

yang mereka miliki dan banyaknya barang yang mereka 

hasilkan selama mengikuti proses pembelajaran di sini, 

apakah mampu membuat kerajinan/ produk logam atau 

tidak. Jika mampu, pemangang akan ikut membantu 

karyawan yang lainnya untuk membuat produk logam 

home indutri mas, dilimpahin ke pemagang mas, 

tujuannya juga untuk mempersingkat waktu pengerjaan 

mas.”(wawancara pada tanggal 23 Januari 2016)   

 

Hal ini dibenarkan oleh saudara Wandi selaku warga belajar magang 

home indutri logam, berikut : 

“benar mas, cara mengevaluasinya selama proses 

pembelajaran dengan cara menilai barang produk logam 

buatan kami mas. Dari situ kami di utus tutor untuk 

memproduksi barang pesanan yang datang, jadi home 

industri logam ini bisa mempercepat penyelesaian 

pekerjaannya mas.”(wawancara pada tanggal 23 Januari 

2016)   

 

Menurut bapak Agus sebagai tutor home industri logam. Ketika warga 

belajar magang mengalami kesulitan dalam memahami suatu materi praktek 

kerja, siswa dapat menanyakan langsung kepada tutor atau karyawan yang 

ada di tempat mangang. Hal ini sesuai dengan apa yang di katakan oleh bapak 

agus selaku tutor, berikut hasil wawancara : 

“yaa kalau lupa biasanya tanya ke saya mas atau ke 

karyawan lainnya, alhamdulillah anaknya tidak malu-malu 

mas, percaya dirinya tinggi. Saya malah ga suka anak 

yang pemalu, kerja udah salah di tambah gamau tanya-

tanya, seperti itu kan keminter mas.” (wawancara pada 

tanggal 23 Januari 2016)   

 

Hal ini dibenarkan oleh saudara Ahmad, selaku siswa magang home 

industri logam terebut, sebagai berikut : 

“benar mas, emang si mas, saya orangnya sedikit klalenan 

hehehe, kalau saya lupa mending saya tanya tutor mas, 
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karena saya takut salah mas, karena ini dunia kerja mas.” 

(wawancara pada tanggal 23 Januari 2016)   

 

Menurut saudara Rudi sebagai pemagang di home industri logam 

tersebut, dirinya tidak dipungut biaya sama sekali selama magang di UD 

Sarana Jaya milik bapak Wahadi. Bahkan dirinya menerima uang makan 

setiap hari sampai pembelajaran magang selesai. Berikut hasil wawancara 

dengan saudara Diki sebagai siswa magang di home industri logam tersebut : 

“engga lah mas, malah saya dapet uang makan siang mas 

Rp 8.000, uang makan siang juga terserah mau di bawa 

pulang atau atau engga mas. Biasanya per minggu juga 

ada tambahannya mas, kalau pekarjaan kita bagus” 

(wawancara pada tanggal 23 Januari 2016) 

 

4.2.5 Penilaian pembelajaran pada warga belajar magang di Home 

Industri Logam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal 

Selatan Kota Tegal 

Pembelajaran merupakan suatu proses aktivitas belajar dan 

membelajarkan yang melibatkan perubahan pada aspek kognitif, psikomotor 

dan afektif sebagai bentuk penyesuaian pribadi dan sosial individu, sehingga 

dengan pembelajaran, individu diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan 

lingkungannya dan kebutuhan belajarnya. 

Proses pembelajaran magang yang dilaksanakan di Home Industri 

Logam Kelurahan Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perubahan baik dari diri 

pemagang maupun dari lingkungan sekitar tempat industri. Penilaian pada 

warga belajar di home industri logam ini berupa dampak yang dirasakan oleh 
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pemagang setelah mengikuti pembelajaran magang di Home Industri Logam 

Kelurahan Randugunting tampak dari adanya perubahan dalam diri pemagang 

dari segi pengetahuan, sikap terlebih lagi dari segi ketrampilan atau skill yang 

dimiliki oleh pemagang.  

Peneliti kemudian mencoba mencari tahu mengenai dampak yang 

dirasakan oleh warga belajar magang, Wandi selaku pemagang mengatakan 

sebagai berikut : 

“Dampak yang saya rasakan selama ini, tambah illmu, 

ketrampilan, pengalaman mas, dan masih bnyak lagi, 

soalnya yang saya belum pernah bekerja di home industri 

logam. Cape juga si mas kerja seperti ini tapi asik daripada 

kebanyakan teori mas hehehe, mungkin karna saya belum 

terbiasa juga ya mas.”(wawancara pada tanggal 23 Januari 

2016) 

 

Sama halnya yang disampaikan oleh Ahmad selaku siswa magang di 

home industri logam, sebagai berikut : 

“ya dapat pengalaman yang tidak bisa didapatkan di 

lingkungan biasa mas. banyak mas, dari pengetahuan, 

keterampilan, kemandirian, dan lebih percaya diri mas.” 

(wawancara pada tanggal 23 Januari 2016) 

 

Dari pernyataan warga belajar magang tersebut maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa penilaian pembelajaran magang di home industri logam ini 

bisa dilihat dari dampak yang dirasakan oleh pemagang adalah mereka 

merasa bertambah pengalaman, pengetahuan, keterampilan, mandiri, dan 

lebih percaya diri. 
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4.3 Pembahasan  

Hasil penelitian tentang proses pembelajaran magang di home industri 

logam Kelurahan Randugunting Kota Tegal terdiri atas model pembelajaran, 

perencanaan pembelajaran, proses pelaksanaan magang, dan penilaian berupa 

dampak yang dirasakan warga belajar magang berupa perubahan baik dari 

segi kognitif, psikomotorik, dan afektif yakni sikap mandiri yang dimiliki 

oleh warga belajar magang. Pembahasan dalam penelitian ini akan mengkaji 

secara mendalam tentang model pembelajaran, perencanaan pembelajaran, 

proses pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian berupa dampak yang 

dirasakan warga belajar magang setelah mengikuti pembelajaran magang di 

home industri logam Kelurahan Randugunting Kota Tegal. 

4.3.1 Model Pembelajaran 

Menentukan model pembelajaran adalah tugas tutor dan pemilik usaha 

untuk merencanakan pola pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam 

pembelajaran magang di home industri logam. Dalam pembelajaran di home 

industri logam ini, tutor dan pemilik usaha memilih model pembelajaran 

magang untuk orang dewasa yang mengutamakan pembelajaran praktek 

langsung. Adapun tahap-tahap model pembelajaran di home industri logam 

ini meliputi: rekuitmen warga belajar, jadwal pembelajaran, materi 

pembelajaran, dan metode pembelajaran. 

Rekruitmen merupakan sistem penerimaan calon warga belajar magang 

di home industri logam UD Sarana Jaya. Rekuitmen untuk warga belajar 

magang sendiri  syaratnya yaitu, harus mempunyai minat belajar yang cukup, 
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warga belajar magang harus mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh 

pemilik usaha, lebih baik warga belajar yang ingin magang bertempat tinggal 

tidak jauh dengan tempat home industri logam. Setelah melalui rekruitmen, 

warga belajar akan ditentukan jadwal pembelajarannya oleh pemilik usaha 

home industri logam. 

Jadwal pembelajaran di UD Sarana Jaya di buat oleh pemilik usaha 

home industri logam, yang sudah dipertimbangkan berkali-kali. Jadwal 

pembelajaran dirasa sangat penting untuk dibuat agar pembelajaran nantinya 

dapat berjalan lancar, karena tanpa jadwal pembelajaran ditakutkan proses 

belajar akan berjalan berantakan (tidak teratur). Jadwal untuk warga belajar 

disamakan dengan karyawan yang ada di home industri logam, proses 

pembelajaran dilaksanakan dari hari senin-sabtu pukul 07.30-16.00.  setelah 

menentukan jadwal pembelajaran, warga belajar akan di berikan materi 

pembelajaran oleh tutor dan pemilik usaha. 

Materi pembelajaran merupakan bahan-bahan pengajaran yang menjadi 

sumber belajar. Pemberian materi pembelajaran dibuat secara sistematis 

dimulai dari materi yang paling mudah hingga yang paling rumit. Materi 

pembelajaran yang diberikan meliputi pekerjaan-pekerjaan yang biasanya 

dikerjakan kepada karyawan, namun bagi pemagang (warga belajar) 

diberikan pekerjaan yang paling mudah terlebih dahulu sebelum akhirnya ia 

diajarkan ke tingkat yang lebih sulit. Materi yang di sampaikan kepada warga 

belajar tidak menggunakan kurikulum seperti yang ada di pendidikan formal, 

melainkan langsung menggunakan demonstrasi sebagai metode pembelajaran. 
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Metode pembelajaran di home industri logam menggunakan metode 

ceramah dan demonstrasi, walaupun lebih banyak menggunakan metode 

demonstrasi. Pelaksanaan pembelajaran magang dimulai dengan metode 

pembelajaran demonstrasi dari tutor yang langsung diikuti oleh penjelasan 

cara mengoperasikan mesin, sedangkan warga belajar memperhatikan tutor 

yang sedang menjelaskan cara kerja mesin di home industri logam tersebut 

yang nantinya juga akan dipraktekan oeh warga belajar. Seperti halnya yang 

disampaikan oleh bapak Wahadi selaku pemilik home industri logam, sebagai 

berikut: 

“kita disni menggunakan metode demonstrasi mas, karna 

lebih mudah, praktis, efektif mas. Contohnya seperti gini 

mas, tutor mempraktekan cara kerja mesin bubut, nah tutor 

akan memberikan peragaan cara membubut yang benar 

dan tepat. Dari menyalakan mesin, kemudian proses 

pembubutan, hingga cara mematikan mesin akan 

dijelaskan secara rinci mas.”(wawancara pada tanggal 23 

Januari 2016) 

 

4.3.2 Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pada program pendidikan luar sekolah merupakan 

kegiatan yang berkaitan dengan, Pertama perencanaan adalah upaya 

sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian atau tindakan yang 

akan dilakukan untuk pencapaian tujuan organisasi atau lembaga. Kedua, 

perencanaan merupakan kegiatan untuk menggerakan atau menggunakan 

sumber-sumber yang terbatas secara efsien untuk mencapai tujuan yang telah 

diciptakan (Sudjana, 2000: 63). 

Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pihak pemilik usaha 

dan tutor di home industri logam Kelurahan Randugunting Kota Tegal untuk 
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merumuskan segala hal yang harus dicapai warga belajar magang. Home 

industri logam Kelurahan Randugunting Kota Tegal sendiri membuat 

perencanaan pembelajaran sebelum proses pembelajaran dilaksanakan. 

Pendekatan yang dilakukan oleh pihak home industri logam Kelurahan 

Randugunting Kota Tegal adalah mencoba berbincang dan bercengkrama 

dengan warga belajar magang layaknya teman. Dari cara yang dilakukan 

tersebut pihak pemilik usaha dan tutor akan tahu latar belakang warga belajar 

dapat merumuskan tujuan dalam proses pembelajaran nantinya. 

Hasil pendekatan yang telah dilakukan oleh pemilik usaha dan tutor 

tersebut diketahui bahwa latar belakang pemagang adalah  warga belajar yang 

hanya mengetahui teori daripada praktek, karena warga belajar hanya sekedar 

tahu alat-alatnya dan mesin-mesinnya. Kemudian dari latar belakang yang 

diketahui, pihak pemilik usaha dan tutor membuat tujuan pembelajaran yang 

sederhana untuk dicapai oleh warga belajar magang yaitu paling tidak warga 

belajar memperoleh keterampilan yang sebelumnya tidak pernah mereka 

miliki dan mampu mengoperasikan berbagai mesin home industri logam yang 

menciptakan spare part mesin ricemill. 

Tujuan tersebut dikembangkan oleh tutor untuk membuat materi 

pembelajaran dan menyiapkan media pembelajaran yang nantinya akan di 

sampaikan tutor kepada warga belajar magang. Hal ini dibenarkan oleh bapak 

Wahadi selaku pemilik home industri logam mengenai perencanaan tentang 

pendekatan, tujuan, dan sarana prasarana, sebagai berikut : 

“pendekatan disini ya seperti ngobrol gtu mas, bercanda 

waktu jam istirahat kerja mas, biasanya juga pas pulang 
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kerja mas, nah pas jam kerja sudah habis kan karyawan 

biasanya tongkrongan dulu sambil ngobrol di depan mas 

sebelum mereka pulang, kebetulan juga ada yang 

pulangnya searah, nah di situ juga kesempatan pendekatan 

mas. Tutor dengan warga belajar mengobrol tentang 

pengalaman bekerja di sini dan apa saja yang dikerjakan 

disini. pemagang tujuannya kan mendapatkan ilmu, 

keterampilan, dan pengalaman  yang belum mereka miliki 

di home industri logam ini. Kemudian pemagang harus 

dapat merubah sikap setelah magang disini, seperti lebih 

percaya diri dan mandiri. Sarana prasarana disini cukup 

lengkap mas, seperti : perkakas besi, macam-macam 

mesin, savety, kamar mandi, dan lain-lain.”(wawancara 

pada tanggal 23 Januari 2016) 

 

Selain itu di UD Sarana Jaya dalam proses perencanaannya terdapat 

proses rekuitment warga belajar magang dan tutor. Rekuitment yang 

dilakukan untuk warga belajar magang tidak terlalu susah, yang terpenting 

memiliki minat untuk belajar di home industri logam dan alangkah baiknya 

bertempat tinggal dekat dengan home industri. Sedangkan untuk rekuitment 

tutor dapat dipilih dengan melihat pengalaman, skill, dan kesabaran. Seperti 

yang diungkapkan oleh bapak Wahadi sebagai berikut ini : 

“kalau persyaratan siswa umum mas, cukup memiliki minat 

belajar disini mas. Kemudian syarat tutor ya.. harus yang 

berpengalaman, bisa mengoprasikan berbagai macam mesin, 

dan mempunyai kesabaran. Tutor harus mempunyai syarat 

seperti itu mas, agar warga belajar mendapatkan pembelajaran 

yang maksimal dari pembelajarn magang ini.”(wawancara 

pada tanggal 23 Januari 2016) 

 

4.3.3 Proses Pelaksanaan Pembelajaran 

Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi antara pendidik 

dengan peserta didik atau antar peserta didik. Dalam proses 

interaksi/komunikasi itu dapat dilakukan secara verbal/lisan maupun 

nonverbal seperti penggunaan sarana pembelajaran misal komputer. 
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Komunikasi dalam pembelajaran ditujukan untuk membantu terlaksananya 

proses belajar. Penggunaan media, teknik/metode, model, dan materi sangat 

penting dalam proses pembelajaran, tanpa itu semua proses pembelajaran 

akan terasa hampa. Proses pembelajaran magang yang dilaksanakan di UD 

Sarana Jaya sangat berbeda dengan pelaksanaan pembelajaran formal, karena 

di sini 70% praktek kerja 30% teori. Dimulai dari jadwal pembelajaran yang 

dilaksanakan senin hinga sabtu dimulai pukul 07.30-16.00 WIB. 

Proses pelaksanaan pembelajaran magang di UD Sarana Jaya memiliki 

tiga tahap yaitu kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

Kegiatan pembuka pembelajaran yang dilaksanakan oleh home industri 

logam adalah do’a, mempersiapkan savety, mengganti pakaian dan celana 

dengan pakaian kerja dan celana kerja, setelah itu tutor memulai 

pembelajaran.  

Dalam kegiatan inti tutor menerangkan materi pelajaran dengan teknik 

demonstrasi dan ceramah. Penggunaan media untuk proses pembelajaran 

magang di home industri logam itu wajib. Jika tidak ada media dalam 

pembelajaran magang, kerajinan atau produk home industri logam tidak akan 

jadi. Medianya yaitu semua mesin yang ada di home industri logam tersebut. 

Selain itu proses pembelajaran magang tidak menggunakan kurikulum. 

Proses pembelajaran magang yang terlaksana di home industri logam 

Kelurahan Randgunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal dimulai dari 

tahap awal yaitu mengenal lingkungan home industri logam, memperhatikan 

tutor mendemonstrasikan berbagai alat dan mesin, kemudian 
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mempraktekannya. Dalam tahap awal pemberian pekerjaan ini, pemagang 

diberikan tugas untuk mengenal lingkungan kerja 1-2 hari, hal ini ditujukan 

agar pemagang bisa beradaptasi dengan baik dengan lingkungan kerja. 

Karena kegiatan magang merupakan kegiatan belajar sambil bekerja, maka 

dalam tahapan awal ini pemagang diberikan pekerjaan-pekerjaan ringan yang 

ada di pabrik. Hal ini dibuktikan oleh pernyataan Wandi selaku siswa magang 

sebagai berikut : 

“iya mas, pertemuan pertama saya di suruh mengenal 

tempat ini, tempat ini memproduksi apa saja? Bahan 

bakunya menggunakan apa saja? Seperti itu mas. 

kemudian berkenalan dengan tutor dan karyawan-

karyawan lainnya. Lalu memperhatikan cara kerja tutor 

menggunakan mesin pendukung maupun mesin berat, 

kalau mesin pendukung seperti mesin bor, mesin gerindra, 

mesin las saya sudah belajar mas.”(wawancara pada 

tanggal 21 Januari 2016) 

 

Setelah melalui tahapan pertama tersebut, selanjutnya pemagang 

langsung dikenalkan dengan mesin-mesin berat yang ada di home industri, 

antara lain: mesin frais, mesin bubut, mesin bor, mesin blender dan mesin 

press. Dalam tahapan ini pemagang diperlihatkan cara mengoperasikan mesin 

sampai diperlihatkan teknik menggunakannya. Langkah selanjutnya yang 

dilakukan pada saat proses pembelajaran adalah tahapan meniru dari proses 

pekerjaan baik pekerjaan yang dilakukan oleh tutor maupun karyawan pabrik. 

Pada tahapan ini pemagang melihat terlebih dahulu tutor maupun karyawan 

pabrik yang sedang melakukan proses pekerjaan dengan mesin frais, mesin 

bor dan mesin bubut. Selanjutnya pemagang diberikan kesempatan untuk 
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mencoba mengoperasikan mesin dengan pengawasan dari tutor. Hal ini 

dibenarkan oleh Rudi selaku siswa magang sebagai berikut : 

“pertama saya langsung pucat mas, ko bisa ya baru 2 hari 

di sini langsung di suruh mengoprasikan mesin berat sperti 

itu. Saya terus dirayu-rayu oleh om agus sama om heru 

mas, mengoprasikan mesin didampingi oleh om agus tapi 

kan namanya baru pertama kali pasti rundag (gemetar) 

mas. Mau tidak mau saya harus mencoba mas, klo tidak 

mencoba tidak akan bisa membuat kerajinan di sini.” 

(wawancara pada tanggal 22 Januari 2016) 

 

Tujuan pembelajaran magang di home industri logam  untuk berbagi 

pengetahuan, keterampilan dan pengalaman. Pembelajaran magang ini bisa 

menjadi bekal di masa depan warga belajar. 

Proses pembelajaran magang yang dilaksanakan di UD Sarana Jaya 

sesuai dengan pernyataan Achmad Rifa’i (2009: 30) pembelajaran merupakan 

suatu rangkaian peristiwa eksternal partisipan yang dirancang untuk 

mendukung proses internal belajar partisipan. Pengertian pembelajaran ini 

bertujuan di rancang agar partisipan memperoleh informasi yang nyata dan 

optimal dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Perolehan 

tujuan pembelajaran sebenarnya juga dapat dilakukan secara alamiah dimana 

partisipan membaca buku-buku, berinteraksi dengan masyarakat, dan 

mengamati peristiwa di lingkungannya. 

Adapun tahapan pekerjaan atau langkah-langkah pembuatan kerajinan 

logam spare part ricemill di home industri logam Kelurahan Randugunting 

Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal sebagai berikut : 

Proses membuat Milling (pisau mesin) 

1. Bahan mengambil dari kota Klaten (ceper) 



102 
 

 
 

2. Bubut lubang depan dan belakang 

3. Kemudian diselep (gerindra) sampai halus 

4. Selanjutnya dipernis 

 

Proses membuat gigi (spare part mesin ricemill) 

1. Pertama bahan plat di potong menggunakan mesin blender 

2. Bor bagian tengah  

3. Kemudian diameter luar di bubut 

4. Setelah itu, bubut bagian depan dan luar sisi 

5. Selanjutnya bubut lubang bor tadi  

6. Tahap terakhir membuat bahan tadi bergigi menggunakan mesin frais 

Proses membuat puli 

1. Bahan diambil dari klaten (ceper) 

2. Bubut lubang depan dan lubang belakang 

3. Bubut diameter luar sampai halus dan sesuai ukuran 

4. Kemudian di bubut lagi sesuai dengan ukuran panbel yang akan 

dipasang 

5. Setelah itu lubang di skrap (spray) 

6. Langkah terakhir di cat 

Proses membuat anglo 

1. Bahan baku menggunakan cor 

2. Bubut bagian belakang 

3. Kemudian bubut diameter sesuai ukuran 
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4. Setelah itu di slep (gerindra) 

5. Langkah terakhir di cat 

4.3.4 Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi adalah pengidentifikasian keberhasilan dan kegagalan suatu 

rencana kegiatan atau program. Menurut Worten dan Sanders menyatakan 

evaluasi merupakan kegiatan peneltapan nilai, harga atau manfaat dari suatu 

program, produk, prosedur atau tujuan ataupun pemanfaatan pelbagai 

pendekatan yang digunakan untuk memperoleh tujuan tertentu. Sedangkan 

menurut Gay evaluasi merupakan proses pengumpulan dan analisis data yang 

dilakukan secara sistematis untuk pembuatan keputusan (Achmad Rifa’i, 

2009: 140). Dari berbagai pendapat tersebut tampak bahwa evaluasi 

merupakan proses pengumpulan analisis dan penafsiran data yang hasilnya 

digunakan untuk membuat keputusan. 

Tujuan dilakukannya evaluasi dalam pembelajaran magang di home 

industri logam sendiri untuk mengukur seberapa besar kemampuan warga 

belajar magang dalam memahami pekerjaan dalam proses pembelajaran yang 

telah disampaikan oleh tutor. Kemudian tujuan evaluasi dikembangkan untuk 

menetapkan aspek kognitif, afektif, dan psiomotorik. Aspek yang dinilai oleh 

tutor pembelajaran magang di home industri logam ternyata mencakup ketiga 

aspek tersebut, walaupun lebih ke ranah psikomotorik. 

Teknik tes praktek adalah tes yang paling sering digunakan oleh tutor di 

home industri logam Kelurahan Randugunting Kota Tegal untuk menguji 

warga belajar magang. Penggunaan teknik ini sangat efektif untuk 
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mengevaluasi proses pembelajaran yang berhubungan dengan praktek kerja, 

daripada menggunakan teknik yang lainnya. Hal ini dibuktikan dari hasil 

wawancara kepada warga belajar yang mengaku evaluasi yang dilakukan oleh 

tutor adalah dengan memberikan pertanyaan kepada mereka dan juga lewat 

tes praktek.  

Dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti di home industri 

logam sendiri untuk mengevaluasi siswa magang menggunakan tes praktek 

dan mereview pekerjaan minggu lalu dengan menilai hasil kerajinaan/ barang 

yang dihasilkan oleh siswa magang. Tutor juga menilai perubahan sikap yang 

yang dialami warga belajar magang dengan melihat keaktifan mereka masuk 

kerja dan keuletan mereka saat kerja. Hal tersebut sesuai yang diungkapkan 

oleh salah satu Tutor bapak Agus berikut: 

“ya begitu mas cara mengevaluasinya mas, melihat hasil 

pekerjaan kerajinan siswa mas, terus nanti di tes untuk 

membuatnya lagi, soalnya pemagang cenderung klalenan 

mas. biasanya juga langsung mengevaluasinya saat 

mengerjakan kerajinan logam mas, tapi itu pas pertemuan 

minggu pertama dan kedua, soalnya pemagang belum tau 

benar membuat kerajinan logam mas. Kalau menilai 

tentang sikap saya melihatnya dari kektifan mereka 

brangkat magang mas, sama melihat keuletan dan 

ketelitian mereka.”(wawancara pada tanggal 23 Januari 

2016) 

 

Hal ini dibenarkan oleh bapak Wahadi selaku pemilik home industri 

logam, sebagai berikut : 

“ya begitu mas dilihat dari hasil pekerjaan pemagang 

bagus atau tidaknya. Kalau sikapnya bagaimana mereka 

berinteraksi dengan karyawan dan tutor, disiplin tidaknya 

berangkat magang di home industri, kemudian melihat 
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keuletan dan ketelitiannya mas.”(wawancara pada tanggal 

23 Januari 2016) 

 

4.3.5 Penilaian pembelajaran pada warga belajar magang di Home 

Industri Logam 

Hasil pembelajaran Pendidikan nonformal dirancang untuk 

menimbulkan penilaian terhadap pembelajaran magang melalui dampak 

perubahan tingkah laku pada sasaran didik berupa perubahan pengetahuan, 

keterampilan, sikap dan nilai-nilai seperti yang diinginkan oleh tutornya. 

Dalam penelitian ini peneliti mendapatkan hasil bahwa dampak pembelajaran 

yang didapatkan oleh warga belajar magang adalah dampak pengetahuan, 

keterampilan, dan juga pengalaman. 

Pembelajaran membutuhkan sebuah proses yang disadari cenderung 

bersifat permanen dan mengubah perilaku dimana dalam proses tersebut 

terjadi pengingatan informasi yang kemudian disimpan dalam memori dan 

organisasi kognitif. Selanjutnya ketrampilan tersebut diwujudkan secara 

praktis pada keaktifan peserta didik dalam merespon dan bereaksi terhadap 

peristiwa-peristiwa yang terjadi pada diri warga belajar maupun terhadap 

lingkungannya. 

Warga belajar mengaku pengetahuan dan keterampilan mereka 

bertambah seiring dengan proses pembelajaran. Penilaian pembelajaran 

magang dilihat dari dampak yang dirasakan pemagang setelah mengikuti 

pembelajaran magang di Home Industri Logam di Kelurahan Randugunting 

Kota Tegal terdiri atas perubahan pada diri pemagang, baik secara kognitif 

(pengetahuan), Psikomotorik (ketrampilan), dan afektif (sikap). Perubahan 
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secara kognitif dirasakan oleh pemagang dikarenakan mereka memperoleh 

banyak pengetahuan tentang berbagai hal yang berhubungan dengan 

kerajinan logam. Setelah mengikuti pembelajaran magang, pemagang 

menjadi mengerti dan memahami jenis-jenis logam, mengetahui proses 

pembuatan berbagai spare part mesin ricemil, mengetahui cara 

mengoprasikan berbagai mesin berat, mengetahui tahapan proses pembuatan 

kerajinan logam sampai dengan pengepakannya. Hal tersebut dibuktikan oleh 

Ahmad selaku warga belajar magang di home industri logam, sebagai berikut  

“Dampak yang saya rasakan selama ini, saya merasa 

bertambah pengetahuan, pengalaman, dan yang terpenting 

keterampilan mas, yang tadinya tidak tau apa-apa tentang 

home industri logam sedikit demi sedikit mulai tahu dan 

mengerti apa itu home industri logam dan cara 

memproduksi kerajinan atau barang mas. Soalnya 

pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan menurut saya 

hal yang sangat penting untuk bekal di masa depan mas” 

(wawancara pada tanggal 23 Januari 2016) 

 

Hal ini juga dibenarkan oleh saudara Rudi selaku warga belajar  

magang di home industri logam tersebut, sebagai berikut : 

“Hasilnya yaa bertambah ilmu dan keterampilan, 

pengalaman juga iya mas. Soalnya saya belum pernah 

mengoperasikan mesin-mesin berat seperti ini di home 

industri logam ini mas, jadi saya bisa mempelajarinya di 

sini. Saya sedikit-sedikit juga bisa membuat spare part 

mesin ricemill mas.”(wawancara pada tanggal 23 Januari 

2016) 

Hal tersebut relevan dengan teori Behaviour yang dibuktikan dalam 

jurnal Internasional Krauss & Ally yang berjudul A Study of the Design and 

Evaluation of a Learning Object and Implications for Content Development.  

“The behaviourist model of learning is based on Skinner's 

(1974) theory of stimulus and response. He observed the 
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conditions under which an individual responded to a 

stimulus and suggested that reinforcement of a specific 

behaviour increased the probability that it would be 

repeated. This model is often associated with the process of 

writing learning objectives where the desired behav-iour is 

stated in observable terms in order to describe what will be 

accepted as evidence that learners have acquired the 

knowledge and skills suggested by the goals. The learning 

activities are also sequenced in order to provide the 

reinforcement (feedback) necessary to promote the kind of 

behaviour that will lead to learning.” 

 

Artinya adalah Behaviourist model pembelajaran didasarkan pada teori 

(1974) Skinner di stimulus dan respon. Ia mengamati kondisi di mana seorang 

individu menanggapi rangsangan dan menyarankan bahwa penguatan 

perilaku tertentu meningkatkan kemungkinan bahwa itu akan berulang. 

Model ini sangat sering dikaitkan dengan proses menulis tujuan pembelajaran 

dimana diinginkan behav-iour dinyatakan dalam syarat-syarat yang terpantau 

untuk menggambarkan apa yang akan diterima sebagai bukti bahwa peserta 

telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang disarankan oleh 

tujuan. Kegiatan belajar mengajar juga diurutkan untuk menyediakan 

penguatan (umpan balik) diperlukan untuk mempromosikan jenis perilaku 

yang akan mengarah pada pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan 

bahwa : 

Perencanaan adalah salah satu faktor penting yang harus dilaksanakan 

sebelum proses terlaksana, begitu juga dalam pembelajaran. Perencanaan 

pembelajaran seharusnya dibuat terlebih dahulu sebelum pembelajaran 

dilaksanakan, perencanaan bertujuan untuk mengetahui tujuan diadakannya 

pembelajaran dan untuk mengetahui kebutuhan warga belajar magang. 

Perencanaan kemudian dilakukan oleh pihak lembaga (pengelola) dan tutor 

untuk merumuskan segala hal yang harus dicapai warga belajar magang. 

Dalam perencanaan diawali dengan menganalisis kebutuhan warga 

belajar magang, tujuannya agar bisa mengetahui kebutuhan apa saja yang 

dibutuhkan oleh pemagang dalam proses pembelajaran selama magang di 

home industri logam. Tahap selanjutnya mempersiapkan sarana prasarana, 

menentukan tujuan warga belajar magang, mempersiapkan jadwal 

pembelajaran magang, mempersiapkan materi yang akan disampaikan 

melalui teknik demonstrasi. 

Proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan nonformal adalah 

pembelajaran yang menggunakan pendekatan yang berbeda dengan 

pendidikan formal. Dalam proses pelaksanaan pembelajaran terdapat 3 
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kegiatan yang harus dilakukan yaitu kegiatan pembuka sebelum pembelajaran 

dilaksanakan, kegiatan inti, dan yang terakhir adalah kegiatan penutup. 

Kegiatan pembuka bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang 

kondusif mendapat perlindungan dari yang Maha Kuasa dan kefokusan 

perhatian pemagang terhadap pekerjaan yang diikuti. Kegiatan pembuka juga 

bermanfaat agar warga belajar magang bersemangat mengikuti kegiatan inti 

pembelajaran nantinya. Kegiatan inti adalah kegiatan utama dalam proses 

pembelajaran yang berpusat pada materi, teknik, dan metode yang digunakan 

dalam pembelajaran. Apabila teknik yang digunakan tidak menarik warga 

belajar magang untuk mengikuti proses belajar maka bisa jadi tujuan utama 

pembelajaran tidak dapat tercapai. Kegiatan penutup adalah kegiatan 

pembelajaran yang bertujuan untuk mereview kembali materi yang telah 

disampaikan oleh tutor   dan mereview kegiatan yang telah dilakukan oleh 

warga belajar magang itu sendiri. Dan merupakan kegiatan untuk menentukan 

tindak lanjut. 

Evaluasi adalah suatu tindakan untuk menentukan nilai dari sesuatu. 

Tujuan dilakukannya evaluasi di home industri logam ini adalah untuk 

mengetahui seberapa besar kemampuan warga belajar magang dalam 

pemahaman pembelajaran yang telah disampaikan. Teknik evaluasi yang 

digunakan di sini adalah teknik tes praktek dan nontes. Tes praktek di sini 

yaitu, mengetes warga belajar magang untuk membuat spare part mesin 

ricemill. Nontes di sini yaitu menilai perubahan sikap pada warga belajar 
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magang dengan melihat keaktifan mereka masuk kerja serta keuletan dan 

ketelitian mereka saat kerja. 

Bentuk penilaian pada pembelajaran magang di home industri ini dilihat 

dari Dampak yang dapat dirasakan oleh warga belajar magang baik secara 

kognitif (pengetahuan), Psikomotorik (ketrampilan), dan afektif (sikap). 

Dalam proses pembelajaran magang siswa cenderung lebih mendapatkan 

hasil keterampilan (psikomotorik) di bandingkan dengan pengetahuan 

(kognitif) dan sikap (afektif), karena di dalam proses pembelajaran magang 

lebih banyak praktek dibandingkan dengan teori. 

5.2 SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan 

beberapa sebagai berikut : 

5.2.1 Perencanaan Pembelajaran magang, sebaiknya dalam perencanaan 

pembelajaran tutor harus bisa lebih variatif lagi, tidak hanya 

merencanakan kebutuhan pembelajaran pada warga belajar, tetapi 

dapat merencanakan hasil dalam pembelajaran magang ini.  

5.2.2 Pelaksanaan pembelajaran, sebaiknya waktu pelaksanaan 

pembelajaran tidak di samakan dengan karyawan yang lainnya. 

Karena warga belajar tidak mendapatkan upah atau gaji. Tutor dan 

pemilik usaha harus bisa menciptakan ide-ide yang menarik agar 

suasana pada pelaksanaan pembelajaran magang di home industri 

logam lebih asik dan warga belajar juga mendapatkan hasil yang lebih 

maksimal. 
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5.2.3 Bentuk penilaian pembelajaran, pemilik dan tutor sebaiknya bisa lebih 

mengatur dampak yang akan di terima warga belajar, tidak hanya 

mendapatkan nilai psikomotorik, tetapi juga mendapatkan nilai 

kognitif dan afektif dengan seimbang. 
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Lampiran 1 

KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

MODEL PEMBELAJARAN MAGANG (STUDI DI HOME 

INDUSTRI LOGAM KELURAHAN RANDUGUNTING 

KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL) 

Pemilik Usaha 

 

Konsep Variable Indikator Item 

A. Gambaran 

umum home 

industri 

logam 

1. Kondisi umum 

home industri 

logam 

1.1 Latar belakang berdirinya 

home industri 

1.2 Hasil home industri 

1.3 Sarana-prasarana 

1.4 Jumlah karyawan 

1.5 Perekrutan karyawan 

 

B. Model 

pembelajaran 

magang 

1. Perencanaan 1.1 Model pembelajaran  

2. Pelaksanaan 2.1 Pemberian materi  

2.2 Pembagian pekerjaan  

 

3. Evaluasi 3.1 Penyesuaian kinerja pemagang 

dengan materi 

 

C. Proses 

Pembelajaran 

1. Perencanaan 

pembelajaran 

1.1 Tujuan pembelajaran magang 

1.2 Menentukan materi 

1.3 Sumber belajar 

 

2. Pelaksanaan 

pembelajaran 

2.1 Media pembelajaran 

2.2 Pemanfaatan media 

2.3 Faktor yang mempengaruhi 

pembelajaran 

3. Evaluasi 

pembelajaran 

3.1 Tujuan evaluasi 

D. Dampak dari 

proses 

pembelajaran 

magang 

1. Peningkatan 

kemampuan, 

kemandirian, 

dan 

ketrampilan 

1.1 Meningkatkan skill individu di 

bidangnya 

1.2 Mampu menghasilkan produk 

home industri logam sesuai 

dengan ketentuan 

1.3 Mempunyai bekal untuk masa 

depan 

 

 

Pemilik Usaha 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

MODEL PEMBELAJARAN MAGANG (STUDI DI HOME 

INDUSTRI LOGAM KELURAHAN RANDUGUNTING 

KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL) 

 

 

Konsep Variable Indikator Item 

A. Model 

pembelajaran 

magang 

1. Perencanaan  1.1 Model pembelajaran  

2. Pelaksanaan 2.1 Pemberian materi  

2.2 Pembagian pekerjaan 

 

3. Evaluasi 3.1 Penyesuaian kinerja 

pemagang dengan materi 

 

B. Proses 

pembelajaran 

magang 

1. Perencanaan 

pembelajaran 

1.1 Menentukan materi  

1.2 Tujuan pembelajaran magang 

1.3 Sarana-prasarana 

 

2. Pelaksanaan 

pembelajaran 

2.1 Interaksi dalam pembelajaran 

2.2 Metode pembelajaran 

2.3 Media pembelajaran 

2.4 Manfaat media pembelajaran 

2.5 Fungsi media pembelajaran 

 

3. Evaluasi 

Pembelajaran 

3.1 Tujuan evaluasi 

3.2 Praktek evaluasi 

 

C. Dampak dari 

proses 

pembelajaran 

magang 

1. Peningkatan 

kemampuan, 

kemandirian, 

dan ketrampilan 

1.1 Mampu menghasilkan produk 

home industri logam sesuai 

dengan ketentuan 

1.2 Mampu mengembangkan skill  

1.3 Meningkatkan SDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutor 
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KISI-KISI INSTRUMEN PENELITIAN 

PROSES PEMBELAJARAN MAGANG (STUDI DI HOME 

INDUSTRI LOGAM KELURAHAN RANDUGUNTING 

KECAMATAN TEGAL SELATAN KOTA TEGAL) 

 

 

Konsep Variable Indikator Item 

A. Model 

pembelajaran 

magang 

1. Perencanaan  1.1 Model pembelajaran  

2. Pelaksanaan 2.1 Pemberian materi  

2.2 Pembagian pekerjaan 

 

1. Evaluasi 3.1 Penyesuaian kinerja pemagang 

dengan materi 

 

B. Proses 

pembelajaran 

magang 

1. Perencanaan 

pembelajaran 

1.1 Persiapan apa saja sebelum 

melakukan proses 

pembelajaran 

 

2. Pelaksanaan 

pembelajaran 

2.1 Media pembelajaran 

2.2 Materi pembelajaran 

2.3 Proses pembelajaran 

 

3. Evaluasi 

pembelajaran 

3.1 Praktek evaluasi 

3.2 Teori evaluasi 

 

C. Dampak dari 

proses 

pembelajaran 

magang 

1. Peningkatan 

kemampuan, 

kemandirian, 

dan 

ketrampilan 

1.1 Meningkatkan skill individu di 

bidang home industri logam 

1.2 Menciptakan ide - ide baru 

melalui pengalaman magang 

1.3 Mempunyai bekal untuk masa 

depan 

 

Warga Belajar 
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Lampiran 2 

PEDOMAN WAWANCARA 

 

IDENTITAS REPONDEN 

Nama lengkap : 

Jenis kelamin : 

Pendidikan : 

 

A. Gambaran home industri 

1. Berapa lama home industri ini sudah berdiri ? 

2. Apakah anda membuat/membuka home industri ini berdasarkan ide 

sendiri ? 

3. Bagaimana cara mengurus perijinan membuka home industri tersebut ? 

4. Mengapa anda tertarik mendirikan home industri logam ? 

5. Apa motivasi anda dalam mendirikan home industri logam ? 

6. Apa aja yang dihasilkan dari home industri logam ini ? 

7. Berasal dari mana saja bahan baku pembuatan kerajinan home industri 

logam anda ? 

8. Dari daerah mana sajakah konsumen hasil pembuatan kerajinan home 

industri logam anda ? 

9. Apakah sarana-prasarana yang ada di home industri logam anda sudah 

tergolong komplit ? 

10. Ada berapa banyak karyawan di home indutri logam anda ? 

11. Bagaimana cara perekrutan karyawan di home industri logam anda ? 

B. Model pembelajaran magang 

12. Model apakah yang digunakan dalam pembelajaran magang disini? 

13. Bagaimana pemberian materi kepada warga belajar magang? 

14. Seberapa besar kontribusi warga belajar selama proses pembelajaran? 

PEMILIK USAHA 
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15. Apakah model pembelajaran yang digunakan sesuai dengan materi yang 

disampaikan? 

C. Proses pembelajaran magang 

1) Perencanaan 

16. Perencanaan apa yang anda lakukan pada tahap awal pembelajaran 

waraga belajar magang di sini ? 

17. Adakah tes tertentu untuk masuk menjadi warga belajar magang di sini ? 

18. Bagaimana langkah awal anda dalam membagi tugas untuk warga belajar 

magang ? 

19. Apakah anda sendiri yang memberikan pembelajaran kepada warga 

belajar magang ? 

 

2) Pelaksanaan 

20. Apakah jam kerja karyawan dan warga belajar sama ? 

21. Bagaimana cara menetapkan waktu pembelajaran magang di home 

industri anda ? 

22. Berapa lama kegiatan magang yang dilakukan warga belajar di home 

industri logam anda ? 

23. Tahapan apa saja yang dilakukan warga belajar atau pemagang di awal 

proses pembelajaran magang ? 

24. Apakah anda juga ikut memberikan pembelajaran kepada warga belajar 

magang atau hanya tutor (karyawan yang diberikan tanggung jawab) saja 

yang memberikan pembelajaran ? 

3) Evaluasi 

25. Bagaimana cara anda mengevaluasi kinerja karyawan/pemagang yang 

ada di home indutri? 

26. Seberapa besar kontribusi teori pembelajaran dalam proses magang bagi 

warga belajar di home industri logam anda ? 

27. Hambatan apa saja yang sering di temukan oleh warga belajar magang ? 
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D. Dampak dari proses pembelajaran magang 

28. Perubahan apa saja yang dirasakan warga belajar magang setelah 

mengikuti proses magang di home industri logam anda ? 

29. Bagaimanakah perubahan sikap dalam hal ini kemandirian warga belajar 

magang yang telah mengikuti proses magang di home industri anda ? 

30. Apakah setelah melalui proses magang kemampuan dan ketrampilan 

warga belajar magang meningkat ? 

31. Apakah warga belajar magang mampu menghasilkan kerajinan utama 

home industri logam (spare part mesin ricemill) sesuai ketentuan ? 

32. Menurut anda, apakah proses pembelajaran magang ini cukup untuk 

bekal di masa depan ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

IDENTITAS REPONDEN 

Nama lengkap : 

Jenis kelamin : 

Pendidikan : 

 

A. Model pembelajaran magang 

1. Model pembelajaran magang apa yang digunakan dalam proses 

pembelajaran di home industri logam? 

2. Bagaimana pemberian materi kepada warga belajar? 

3. Metode pembelajaran apa yang digunakan selama pembelajaran? 

4. Apakah model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi 

yang disampaikan? 

B. Proses pembelajaran magang 

1) Perencanaan 

5. Bagaimana anda mengenali karakteritik warga belajar magang di home 

industri logam ini ? 

6. Bagaimana cara anda menyusun perencanaan pembelajaran untuk warga 

belajar magang ? Apakah melalui pertimbangan ? 

7. Mengapa perencanaan pembelajaran menjadi prioritas utama ? 

8. Apa tujuan pembelajaran magang di home industri logam kelurahan 

randugunting ini ? 

9. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum pembelajaran magang 

dimulai ? 

10. Sarana-prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan 

pembelajaran magang ? 

 

TUTOR 
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2) Pelaksanaan 

11. Bagaimana cara warga belajar magang mengikuti kegiatan pembelajaran 

? 

12. Bagaimana interaksi antara warga belajar magang dengan tutor dalam 

proses pembelajaran magang ? 

13. Apa saja media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran magang 

di home indutri logam ini ? 

14. Apakah media yang digunakan  sudah sesuai dengan materi yang 

diajarkan ? 

15. Apa yang dilakukan tutor jika ada warga belajar magang yang 

mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran ? 

16. Faktor apa saja yang mendukung dalam pembelajaran magang ? 

17. Faktor apa saja yang menghambat dalam pembelajaran magang ? 

18. Apakah media yang ada di home industri sudah dimanfaatkan dalam 

pembelajaran magang secara optimal ? 

19. Berapa presentase penggunaan teori dan praktek pada proses 

pembelajaran magang ini ? 

20. Apakah jam pembelajaran warga belajar magang sama dengan jam kerja 

karyawan di home industri logam tersebut ? 

3) Evaluasi 

21. Apa tujuan diadakannya evaluasi ? 

22. Kapan evaluasi itu diadakan ? 

23. Bagaimana hasil evaluasi teorinya ? 

24. Bagaimana hasil evaluasi prakteknya ? 

25. Apakah hasil pembelajaran magang warga belajar yang didapatkan sesuai 

dengan harapan anda ? 

C. Dampak dari proses pembelajaran magang 

26. Apakah warga belajar magang mampu menghasilkan produk utama home 

industri logam (spare part mesin ricemill) sesuai ketentuan ? 

27. Bagaimanakah perubahan sikap dalam hal ini kemandirian warga belajar 

magang yang telah mengikuti proses magang di home industri anda ? 



123 
 

 
 

28. Sebagai tutor yang melakukan pembelajaran kepada warga belajar 

magang, pastinya tahu perubahan apa saja yang di rasakan oleh siswa 

magang setelah melakukan pembelajaran ? 

29. Menurut anda, apakah pembelajaran magang ini bermanfaat untuk warga 

belajar magang di masa depan ? 
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PEDOMAN WAWANCARA 

 

IDENTITAS REPONDEN 

Nama lengkap : 

Jenis kelamin : 

Pendidikan : 

 

A. Model pembelajaran magang 

1. Model pembelajaran magang apa yang digunakan dalam proses 

pembelajaran di home industri logam ? 

2. Bagaimana pemberian materi kepada warga belajar ? 

3. Metode pembelajaran apa yang digunakan selama pembelajaran? 

4. Apakah model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi 

yang disampaikan ? 

B. Proses pembelajaran magang 

1) Perencanaan  

5. Mengapa anda tertarik untuk magang di home industri ini ? 

6. Apa motivasi anda untuk magang di sini ? 

7. Apakah anda mendapatkan upah magang di sini atau justru anda 

membayar ? 

8. Perencanaan apa saja yang anda persiapkan untuk mengikuti proses 

pembelajaran magang di home industri logam ini ? 

9. Apakah anda memiliki pengalaman sebelumnya di bidang home industri 

logam ? 

10. Persiapan apa saja yang sudah anda siapkan untuk menghadapi magang? 

11. Apakah pihak home industri logam memberikan perlengkapan khusus 

magang untuk anda ? 

12. Apakah ada buku panduan untuk magang di home industri logam ini ? 

 

WARGA BELAJAR 
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2) Pelaksanaan  

13. Bagaimana jadwal pembelajaran waktu magang di home industri logam 

ini ? 

14. Apakah media di sini memenui proses pembelajaran magang anda ? 

15. Apakah anda sudah pernah mempraktekan semua media yang ada di 

home industri logam ini ? 

16. Pekerjaan apa saja yang sudah tutor ajarkan kepada anda ? 

17. Apakah anda mengalami kesulitan dalam menerima materi atau 

pekerjaan yang diberikan tutor ? 

18. Berapa presentase penggunaan teori dan praktek yang dilakukan oleh 

tutor ? 

19. Bagaimanakah peraturan yang ada di home industri logam ini ? 

20. Apakah anda diberikan target dalam menyelesaikan pekerjaan yang anda 

kerjakan ? 

3) Evaluasi 

21. Bagaimana cara tutor memberikan evaluasi kepada anda ? 

22. Apakah ada dampak yang anda rasakan setelah proses pembelajaran 

magang selesai ? 

23. Apa hambatan yang anda alami dalam proses pembelajaran di home 

industri logam ini ? 

24. Seberapa besar kontribusi anda selama proses pembelajaran magang ? 

C. Dampak proses pembelajaran magang 

25. Perubahan apa yang dirasakan anda setelah mengikuti proses 

pembelajaran magang di industri logam ini ? 

26. Apakah anda mampu menghasilkan produk utama home industri logam 

(spare part mesin ricemill) sesuai ketentuan ? 

27. Bagaimanakah perubahan sikap dalam hal ini kemandirian anda setelah 

mengikuti proses magang di home industri anda ? 

28. Apakah pembelajaran magang ini bermanfaat untuk anda di masa depan 

? 
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29. Apakah setelah mengikuti proses pembelajaran magang ketrampilan dan 

kemampuan anda meningkat ?  
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Lampiran 3 

HASIL WAWANCARA 

 

IDENTITAS REPONDEN 

Nama lengkap : Wahadi 

Jenis kelamin : Laki-Laki 

Pendidikan : Sarjana Ekonomi 

 

A. Gambaran home industri 

1. Berapa lama home industri ini sudah berdiri ? 

Jawab : Sejak Agustus tahun 2000 sampai sekarang. 

2. Apakah anda membuat/membuka home industri ini berdasarkan ide 

sendiri ? 

Jawab : Berdasarkan orang luar bukan ide sendiri mas. 

3. Bagaimana cara mengurus perijinan membuka home industri tersebut ? 

Jawab : yaa ngurusnya ke kantor pajak buat NPWP terus ke 

Deperindag mas. 

4. Mengapa anda tertarik mendirikan home industri logam ? 

Jawab : Selagi bahan pokok bangsa indonesia beras, pasti kebutuhan 

spare part mesin ricemill dibutuhkan untuk mengolah padi menjadi beras 

mas. 

5. Apa motivasi anda dalam mendirikan home industri logam ? 

Jawab : untuk membangun ekonomi lebih baik lagi mas. 

6. Apa aja yang dihasilkan dari home industri logam ini ? 

Jawab : Spare part Ricemill, Rice Huler dan komponen hen Traktor. 

7. Berasal dari mana saja bahan baku pembuatan kerajinan home industri 

logam anda ? 

Jawab : Sebagian dari Tegal dan sebagian dari Ceper Klaten. 

PEMILIK USAHA 
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8. Dari daerah mana sajakah konsumen hasil pembuatan kerajinan home 

industri logam anda ? 

Jawab : Jawa Barat : Indramayu dan Subang; Jawa Timur : Surabaya 

dan Jawa Tengah : Banyumas. 

9. Apakah sarana-prasarana yang ada di home industri logam anda sudah 

tergolong komplit ? 

Jawab : Iya komplit, ada mesin las, mesin bubut, mesin frais, mesin 

pemotong plat, mesin press dan mesin driling miling. 

10. Ada berapa banyak karyawan di home indutri logam anda ? 

Jawab : Sementara ada 14 karyawan mas. Semua mempunyai 

keahlian sendiri-sendiri. 

11. Bagaimana cara perekrutan karyawan di home industri logam anda ? 

Jawab : Syarat seperti pelamar biasa, paling biasanya SMK/STM, 

kalau tidak tenaga yang berpengalaman. 

 

B. Model pembelajaran magang 

12. Model apakah yang digunakan dalam pembelajaran magang disini? 

Jawab : model yang dipakai di sini demonstrasi mas. 

13. Bagaimana pemberian materi kepada warga belajar magang? 

Jawab : pemberian materi awalnya suruh belajar mengoprasikan 

mesin mas, setelah bisa mengoperasikan mesin, pemagang akan 

diaajarkan langsung membuat barang seperti karyawan lainnya. 

14. Seberapa besar kontribusi warga belajar selama proses pembelajaran? 

Jawab : karena proses pembelajarannya berjalan dengan lancar, jadi 

warga belajar mudah mempelajari apa yang diajarkan oleh tutor, yang 

akhirnya warga belajar berperan sekali dalam hme industri logam ini 

mas. 

15. Apakah model pembelajaran yang digunakan sesuai dengan materi yang 

disampaikan? 
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Jawab : sangat sesuai mas, soalnya medianya adalah mesin yang 

bergerak untuk membuat kerajinan, dan pembelajarannya harus memakai 

peraga atau demonstrasi. 

 

C. Proses pembelajaran magang 

1) Perencanaan 

16. Perencanaan apa yang anda lakukan pada tahap awal pembelajaran warga 

belajar magang di sini ? 

Jawab : Pengenalan pekerjaan dan kemudian praktek ditemani 

instruktur. 

17. Adakah tes tertentu untuk masuk menjadi warga belajar magang di sini ? 

Jawab : Tidak ada tes tertentu untuk menjadi pemagang disini. Paling 

tidak pemagang bertempat tinggal dekat dengan home industri (tegal) dan 

mempunyai minat yang terpenting. 

18. Bagaimana langkah awal anda dalam membagi tugas untuk warga belajar 

magang ? 

Jawab : Diserahkan kepada karyawan yang dipasrahkan untuk 

menjadi tutor mas.. 

19. Apakah anda sendiri yang memberikan pembelajaran kepada warga 

belajar magang ? 

Jawab : Yang memberi pelajaran dan pengarahan karyawan (tutor) 

saya. 

2) Pelaksanaan 

20. Apakah jam kerja karyawan dan pemagang sama ? 

Jawab : Sama, dari jam 08.30 – 16.00. istirahat dari jam 12.00 – 

13.00 mas. 

21. Bagaimana cara menetapkan waktu pembelajaran magang di home 

industri anda ? 

Jawab : pembelajarannya ya sekalian bekerja di sini mas, jadi waktu 

pembelajarannya berdasarkan mereka bekerja di sini mas. 
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22. Berapa lama kegiatan magang yang dilakukan warga belajar di home 

industri logam anda ? 

Jawab : Tergantung permintaan dari sekolah. Biasanya ada yang 2 

bulan dan 3 bulan. 

23. Tahapan apa saja yang dilakukan warga belajar atau pemagang di awal 

proses pembelajaran magang ? 

Jawab : Turun ke lapangan melihat lingkungan home industri dan 

saya suruh untuk bersosialisasi dengan karyawan-karyawan yang ada di 

sini.   

24. Apakah anda juga ikut memberikan pembelajaran kepada warga belajar 

magang atau hanya tutor (karyawan yang diberikan tanggung jawab) saja 

yang memberikan pembelajaran ? 

Jawab : saya tidak ikut memberikan pembelajaran kepada pemagang 

mas, paling saya cuma mengecek dan melihat, apakah proses 

pembelajarannya berjalan dengan lancar atau tidak. 

3) Evaluasi 

25. Bagaimana cara anda mengevaluasi kinerja karyawan/pemagang yang 

ada di home industri? 

Jawab : Absensi, praktek di lapangannya dilibatkan dan dengan 

berputaran tempat mas, terus juga melihat dari hasil kerajinannya bagus 

atau tidak. 

26. Seberapa besar kontribusi teori pembelajaran dalam proses magang bagi 

warga belajar di home industri logam anda ? 

Jawab : kontribusi teori dalam dunia industri kurang berperan mas. 

Mungkin dalam pembelajaran di sini 30% teori 70% praktek. 

27. Hambatan apa saja yang sering di temukan oleh warga belajar magang ? 

Jawab : hambatan yang sering terjadi yaa pemagang yang pelupa mas, 

misal hari ini udah diajarkan membuat gigi oleh tutor, besoknya lupa.  
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D. Dampak dari proses pembelajaran magang 

28. Perubahan apa saja yang dirasakan warga belajar magang setelah 

mengikuti proses magang di home industri logam anda ? 

Jawab : Tambah trampil dengan bertambahnya ketrampilan kerja, 

bertambah mandiri, dan bertmbah percaya diri mas. 

29. Bagaimanakah perubahan sikap dalam hal ini kemandirian warga belajar 

magang yang telah mengikuti proses magang di home industri anda ? 

Jawab : Menjadi lebih percaya diri dan lebih mandiri. 

30. Apakah setelah melalui proses magang kemampuan dan ketrampilan 

warga belajar magang meningkat ? 

Jawab : tentunya meningkat mas, yang tadinya tidak bisa apa-apa 

menjadi bisa atau terampil, dan yang tadinya sudah bisa menjadi lebih 

bisa.  

31. Apakah warga belajar magang mampu menghasilkan kerajinan atau 

produk utama home industri logam (spare part mesin ricemill) sesuai 

ketentuan ? 

Jawab : mampu mas, buktinya saya ijinkan untuk ikut membantu 

membuat spare part mesin ricemill untuk memenuhi pesanan dari 

konsumen. 

32. Menurut anda, apakah proses pembelajaran magang ini cukup untuk 

bekal di masa depan ? 

Jawab : Belum cukup, karena waktunya singkat dan kemudian 

tergantung warga belajarnya juga. 
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TUTOR 

HASIL WAWANCARA 

                

IDENTITAS REPONDEN 

Nama lengkap : Agus Pungkiarto 

Jenis kelamin : Laki-Laki 

Pendidikan : STM 

 

A. Model pembelajaran magang 

1. Model pembelajaran magang apa yang digunakan dalam proses 

pembelajaran di home industri logam? 

Jawab : ya memakai peragaan mas, misal saya memperagakan cara 

mengoperasikan mesin, nanti warga belajar memperhatikannya dan 

kemudian mempraktekannya mas. 

2. Bagaimana pemberian materi kepada warga belajar? 

Jawab : pemberian materinya yaa mengenai pembuatan kerajinan 

spare part mesin ricemil mas. 

3. Metode pembelajaran apa yang digunakan selama pembelajaran? 

Jawab : metode pembelajarannya menggunakan teknik langsung mas, 

maksudnya saya memperagakannya terus diikuti pemagangnya mas. 

4. Apakah model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi 

yang disampaikan? 

Jawab : sudah sesuai mas karena menggunakan teknik langsung. 

 

B. Proses pembelajaran magang 

1) Perencanaan 

5. Bagaimana anda mengenali karakteristik warga belajar magang di home 

industri logam ini ? 

Jawab : Dilihat dari cara bicara dan tingkah lakunya mas. 
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6. Bagaimana cara anda menyusun perencanaan pembelajaran untuk warga 

belajar magang ? Apakah melalui pertimbangan ? 

Jawab : Dengan menggunakan metode PDCA. Dimana ; 

P > Plan, rencana dari warga belajar sampai kapan magang, jadi kita bisa 

merencanakannya. 

D > Do, warga belajar akan diberi tugas untuk mengerjakan pekerjaan 

sesuai kemampuannya. 

C > Check, setiap pekerjaan yang telah diberikan pada warga belajar 

akan  dilakukan pengecekan sesuai dengan standart bengkel atau tidak. 

A > Action, apabila ada kendala dalam melaksanakan tugas ataupun 

tidak kita sudah siap dalam mengatasinya. 

7. Mengapa perencanaan pembelajaran menjadi prioritas utama ? 

Jawab : agar kita sebagai tutor bisa merencanakan apa yang akan 

dilakukan dalam proses pembelajaran terhadap warga belajar magang di 

sini mas. 

8. Apa tujuan pembelajaran magang di home industri logam kelurahan 

randugunting ini ? 

Jawab : Tujuannya untuk membekali warga belajar agar mampu 

beradaptasi dengan dunia kerja di kemudian hari. 

9. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum pembelajaran magang 

dimulai ? 

Jawab : Dengan rumus MML, dimana ; 

M > Manusia atau Man Power, warga belajar bisa mempraktekkan teori 

yang ada. 

M > Mesin, warga belajar bisa mengenal mesin atau membandingkan 

mesin yang ada disekolah serta bisa mengoperasikannya dengan benar 

dan tepat. 

L > Lingkungan, warga belajar harus bisa beradaptasi dengan lingkungan 

tempat kerja atau bengkel tersebut  

10. Sarana-prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan 

pembelajaran magang ? 
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Jawab : Maka pihak bengkel akan menyiapkan benda kerja (bahan 

produk) serta alat bantu dan alat keselamatan kerja. Sehingga warga 

belajar bisa praktek sesuai standart bengkel. 

2) Pelaksanaan 

11. Bagaimana cara warga belajar magang mengikuti kegiatan pembelajaran 

? 

Jawab : Sebelum warga belajar praktek akan diberi pengarahan serta 

bimbingan terlebih dahulu. Apabila warga belajar dianggap sudah siap 

maka warga belajar akan diberi bahan produk agar bisa dikerjakan 

dengan dipantau oleh pendamping.  

12. Bagaimana interaksi antara warga belajar magang dengan tutor dalam 

proses pembelajaran magang ? 

Jawab : Pada mulanya pemagang canggung dengan karyawan, tetapi 

dengan cara saya mengajari pemagang sendiri, mereka jadi tidak 

canggung lagi dalam mengikuti proses pembelajaran di home industri 

logam. 

13. Apa saja media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran magang 

di home indutri logam ini ? 

Jawab : Dengan gambar, macam-macam mesin home industri, alat 

bantu, serta alat keselamatan kerja. 

14. Apakah media yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang 

diajarkan ? 

Jawab : Media yang digunakan telah sesuai dengan materi yang 

diajarkan karena warga belajar lancar-lancar saja hampir tidak ada 

kendala atau hambatan dalam proses pembelajarannya mas. 

15. Apa yang dilakukan tutor jika ada warga belajar magang yang 

mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran ? 

Jawab : pemagang akan diberi pembekalan lagi sesuai dengan 

masalah yang ada. Dengan kata lain kita sudah siapkan huruf A, dimana 

Action-nya. 

16. Faktor apa saja yang mendukung dalam pembelajaran magang ? 
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Jawab : yaa seperti pemagang gampang beradaptasi di lingkungan 

home industri mas, media pembelajaran di sini juga komplit, Siswa juga 

sudah diberi pembekalan teori jadi pemagang tidak terlalu lama 

beradaptasi.  

17. Faktor apa saja yang menghambat dalam pembelajaran magang ? 

Jawab : Terkadang faktor yang paling menghambat yaitu pemahaman 

dari teori yang diberikan kemudian dilanjutkan untuk dipraktekkan. Teori 

lebih sulit dimengerti dibandingkan prakteknya mas. 

18. Apakah media yang ada di home industri sudah dimanfaatkan dalam 

pembelajaran magang secara optimal ? 

Jawab : Media yang ada di home industri telah dimanfaatkan dengan 

seoptimal mungkin mengingat media tersebut sangat mendukung proses 

belajar siswa dalam bekerja mas. 

19. Berapa presentase penggunaan teori dan praktek pada proses 

pembelajaran magang ini ? 

Jawab : Proses pembelajaran magang lebih mengutamakan praktek 

dibandingkan teori. Hal ini memiliki alasan jelas agar pemgang mampu 

dan paham secara jelas dalam bekerja. Presentase antara 30% teori 70& 

praktek mas.  

20. Apakah jam pembelajaran warga belajar magang sama dengan jam kerja 

karyawan di home industri logam tersebut ? 

Jawab : Jam kerja yang diberikan pemagang disamakan dengan jam 

kerja karyawan mas karena pemagang akan terus didampingi dan 

dibimbing oleh para tutor yang bertujuan agar pemagang dapat melihat 

secara langsung bagaimana mekanisme kerja dalam home industri logam. 

3) Evaluasi 

21. Apa tujuan diadakannya evaluasi ? 

Jawab : Tujuannya yaa agar pemagag tahu sampai dimana teori dan 

praktek yang mereka pelajari mas. Teori yang dipelajari di sekolah 

apakah sesuai dengan dunia kerja atau tidak. 

22. Kapan evaluasi itu diadakan ? 



136 
 

 
 

Jawab : evaluasi diadakan selama proses pembelajaran berlangsung 

mas.  

23. Bagaimana hasil evaluasi teorinya ? 

Jawab : Hasil yang didapat cukup memuaskan dan pemagang mampu 

menjelaskan secara rinci mas. Yang tadinya pemagang tidak tahu apa-apa 

tentang cara membuat spare part mesin ricemill sekarang mejadi tahu. 

24. Bagaimana hasil evaluasi prakteknya ? 

Jawab : Hasil yang didapat juga cukup memuaskan dan untuk 

kategori pemula sangat baik dan rapi mas. Pemagang jadi tahu 

bagaimana langkah-langkah cara membuat berbagai spare part mesin 

ricemill. Mungkin siswa sudah terlatih di sekolah cara menggunakan 

berbagai mesin home industri mas. 

25. Apakah hasil pembelajaran magang warga belajar, yang didapatkan 

sesuai dengan harapan anda ? 

Jawab : menurut saya cukup bagus dan sesuai harapan mas, mereka 

mudah di bimbing dan diarahkan. 

 

C. Dampak dari proses pembelajaran magang 

26. Apakah warga belajar magang mampu menghasilkan produk utama home 

industri logam (spare part mesin ricemill) sesuai ketentuan ? 

Jawab : Pemgang mampu menghasilkan hasil produk utama 

walaupun tidak semuanya mas, menurut saya cukup memuaskan untuk 

kategori pemula sangat baik dan rapi. 

27. Bagaimanakah perubahan sikap dalam hal ini kemandirian warga belajar 

magang yang telah mengikuti proses magang di home industri anda ? 

Jawab : Perubahan yang sangat tampak yaitu pemagang mulai 

menunjukkan sikap percaya diri dalam setiap melakukan pekerjaan mas. 

28. Sebagai tutor yang melakukan pembelajaran kepada swarga belajar 

magang, pastinya tahu perubahan apa saja yang di rasakan oleh warga 

belajar magang setelah melakukan pembelajaran ? 
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Jawab : Perubahan yang lebih menonjol setelah proses pembelajaran 

yaitu pemagang sudah menunjukkan sikap lebih percaya diri dalam 

mengerjakan pekerjaan mas dan mampu dengan baik menunnjukkan 

suatu perubahan yang signifikan.  

29. Menurut anda, apakah pembelajaran magang ini bermanfaat untuk warga 

belajar magang di masa depan ? 

Jawab : Pembelajaran magang bagi pemagang dimasa depan sangat 

bermanfaat sekali. Hal ini secara langsung akan melatih pemagang dan 

akan memberikan pengalaman bagi pemagang agar pemagang 

mempunyai bekal dimasa depan dalam dunia kerja tentunya mas. 
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HASIL WAWANCARA 

 

IDENTITAS REPONDEN 

Nama lengkap : Heru Riwantoro 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : STM 

 

A. Model pembelajaran magang 

1. Model pembelajaran magang apa yang digunakan dalam proses 

pembelajaran di home industri logam? 

Jawab : model pembelajarannya menggunakan teknik peragaan mas. 

2. Bagaimana pemberian materi kepada warga belajar? 

Jawab : pemberian materinya yaa langsung mas, contohnya saya 

mempraktekannya terus warga belajar memperhatikan kemudian 

mempraktekannya juga. 

3. Metode pembelajaran apa yang digunakan selama pembelajaran? 

Jawab : metode demonstrasi dan ceramah mas. 

4. Apakah model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi 

yang disampaikan? 

Jawab : menurut saya sudah sesuai mas, karena pekerjaan di home 

industri ini membuat kerajinan logam, nah pembelajarannya juga harus 

menggunakan praktek langsung. 

 

B. Proses pembelajaran magang 

1) Perencanaan 

5. Bagaimana anda mengenali karakteritik warga belajar magang di home 

industri logam ini ? 

Jawab : menurut saya dengan melihat pemagang menerima arahan 

kerja, dan mengerjakan suatu pekerjaan mas. 

TUTOR 
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6. Bagaimana cara anda menyusun perencanaan pembelajaran untuk warga 

belajar magang ? Apakah melalui pertimbangan ? 

Jawab : dengan cara melihat kemampuan pemagang, apakah 

mempunyai basik yang bagus dalam dunia indutri ini. Kemudian baru 

saya menyusun rencana pembelajaran untuk siswa mas. 

7. Mengapa perencanaan pembelajaran menjadi prioritas utama ? 

Jawab : karena kalau tidak ada perencanaan pembelajaran, proses 

pembelajaran akan berjalan tidak maksimal atau asal-asalan mas. Alasan 

mengapa perencanaan pembelajaran itu penting. 

8. Apa tujuan pembelajaran magang di home industri logam kelurahan 

randugunting ini ? 

Jawab : tujuannya agar pemgang mendapat pengalaman di home 

industri dan untuk bekal di masa depan nantinya.  

9. Persiapan apa saja yang dilakukan sebelum pembelajaran magang 

dimulai ? 

Jawab : pengenalan berbagai macam barang yang di produksi di home 

industri, mengecek savety, berdoa untuk keselamatan dalam bekerja mas 

10. Sarana-prasarana apa saja yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan 

pembelajaran magang ? 

Jawab : yang dibutuhkan untuk persiapan pelaksanaan pembelajaran 

seperti benda kerja, bahan produk, serta alat bantu dan alat keselamatan 

kerja. agar pemagang dapat belajar dengan maksimal mas. 

2) Pelaksanaan 

11. Bagaimana cara warga belajar magang mengikuti kegiatan pembelajaran 

? 

Jawab : yaa pemagang akan praktek kerja langsung mas, dengan 

langsung mengoperasikan mesin produksi seperti mesin bor, mesin frais, 

mesin skrap dan mesin bubut. Pertama awal magang, warga belajar akan 

di pantau oleh saya mas, lama kelamaan warga belajar akan bekerja 

sendiri tanpa dipantau oleh saya. 



140 
 

 
 

12. Bagaimana interaksi antara warga belajar magang dengan tutor dalam 

proses pembelajaran magang ? 

Jawab : pastinya pada awal mula mereka merasa malu-malu gitu mas, 

tapi dengan cara saya sendiri bersosialisasi dengan pemagang, pemagang 

sedikit demi sedikit sudah tidak merasa malu-malu, jadi proses 

pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. 

13. Apa saja media yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran magang 

di home indutri logam ini ? 

Jawab : Dengan gambar, macam-macam mesin home industri, alat 

bantu, serta alat keselamatan kerja. 

14. Apakah media yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang 

diajarkan ? 

Jawab : media yang digunakan sudah sesuai dengan materi yang 

diajarkan mas, karna pemagang tidak mengalami hambatan dan lancar-

lancar saja dalam proses pembelajaran magang. 

15. Apa yang dilakukan tutor jika ada warga belajar magang yang 

mengalami kesulitan dalam memahami materi pembelajaran ? 

Jawab : saya sebagai tutor akan mengulangi penjelasan tentang 

pengerjaannya, supaya kesulitan bisa dipahami dan dikerjakan. 

16. Faktor apa saja yang mendukung dalam pembelajaran magang ? 

Jawab : yaa mungkin seperti tempat tinggal mereka dekat dengan home 

industri logam, berbagai mesin di home industri cukup komplit, 

kemudian mereka sudah mendapatkan bekal teori di sekolah. 

17. Faktor apa saja yang menghambat dalam pembelajaran magang ? 

Jawab : faktor yang menghambat seperti pemahaman teori mas, 

terkadang pemagang bingung dengan teori yang saya sampaikan, jadi 

saya harus mendemonstrasikan dahulu kepada siswa. 

18. Apakah media yang ada di home industri sudah dimanfaatkan dalam 

pembelajaran magang secara optimal ? 

Jawab : sudah mas, mereka sudah mempelajari setiap media yang ada 

di home industri. 
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19. Berapa presentase penggunaan teori dan praktek pada proses 

pembelajaran magang ini ? 

Jawab : menurut saya penggunaan praktek dalam pembelajaran magang 

lebih diutamakan daripada teorinya. 20% teori dan 80% praktek 

20. Apakah jam pembelajaran warga belajar magang sama dengan jam kerja 

karyawan di home industri logam tersebut ? 

Jawab : sama mas, dari jam 07:30 – 16:00 

3) Evaluasi 

21. Apa tujuan diadakannya evaluasi ? 

Jawab : tujuanya ya untuk bisa mengetahui sampai mana kemampuan 

pemagang dalam melakukan pekerjaan dengan baik dan benar setelah 

mendapatkan pembelajaran magang disini mas. 

22. Kapan evaluasi itu diadakan ? 

Jawab : evaluasi diadakan selama proses pembelajaran magang 

berlangsung. 

23. Bagaimana hasil evaluasi teorinya ? 

Jawab : teori bisa dipahami oleh pemagang, tetapi pemagang lebih suka 

dengan tekni demonstrasi. 

24. Bagaimana hasil evaluasi prakteknya ? 

Jawab : hasil bisa diketahui dari hasil pengerjaan pemagang dengan 

mengecek barang yang sudah jadi dari ukuran, bahan, dan detail 

pengerjaan. 

25. Apakah hasil pembelajaran magang warga belajar yang didapatkan sesuai 

dengan harapan anda ? 

Jawab : ya sesuai mas, karna mereka belajar sambil bekerja dengan 

baik dan benar. 

 

C. Dampak dari proses pembelajaran magang 

26. Apakah warga belajar magang mampu menghasilkan produk utama home 

industri logam (spare part mesin ricemill) sesuai ketentuan ? 
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Jawab : pemagang mampu menghasilkan berbagai kerajinan home 

industri logam, tetapi tidak semuanya mas. Menurut saya cukup bagus 

untuk ukuran pemagang mas. 

27. Bagaimanakah perubahan sikap dalam hal ini kemandirian warga belajar 

magang yang telah mengikuti proses magang di home industri anda ? 

Jawab : perubahan pada warga belajar yaa lebih percaya diri mas, dan 

menjadi lebih mandiri. 

28. Sebagai tutor yang melakukan pembelajaran kepada warga belajar  

magang, pastinya tahu perubahan apa saja yang di rasakan oleh warga 

belajar magang setelah melakukan pembelajaran ? 

Jawab : yaa sudah pasti kemampuan atau skill mereka berkembang 

mas, mereka juga lebih percaya diri dalam melakukan pekerjaan. 

29. Menurut anda, apakah pembelajaran magang ini bermanfaat untuk warga 

belajar magang di masa depan ? 

Jawab : jelas bermanfaat sekali mas, akan tetapi harus dilatih lagi, agar 

bisa meningkatkan skill untuk bekal di masa depan. Masa waktu magang 

di home industri juga kurang memenuh. 
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WARGA BELAJAR 

HASIL WAWANCARA 

                     

IDENTITAS REPONDEN 

Nama lengkap : WANDIARTO 

Jenis kelamin : Laki - Laki 

Pendidikan : STM 

 

A. Model pembelajaran magang 

1. Model pembelajaran magang apa yang digunakan dalam proses 

pembelajaran di home industri logam? 

Jawab : model pembelajarannya pake praktek langsung mas, jadi jelas 

mas. 

2. Bagaimana pemberian materi kepada warga belajar? 

Jawab : pemberian materinya ya pertama belajar mengoprasikan 

mesin mas, kemudian diajarkan cara membuat kerajinan logam. 

3. Metode pembelajaran apa yang digunakan selama pembelajaran? 

Jawab : metode yang digunakan pake ceramah sama 

mendemonstrasikan mas 

4. Apakah model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi 

yang disampaikan? 

Jawab : sudah sesuai mas, buktinya saya bisa membuat kerajinan 

logam di home industri ini. 

 

B. Proses pembelajaran magang 

1) Perencanaan  

5. Mengapa anda tertarik untuk magang di home industri logam ini ? 

Jawab : karna home industri logam ini dekat dengan tempat tinggal 

saya mas, terus home industri ini juga sudah cukup terkenal mas banyak 

pembeli barang spare part dari luar kota. Saya magang juga untuk 
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menambah ketrampilan sebelum terjun ke perusahaan yang lebih besar 

mas. 

6. Apa motivasi anda untuk magang di sini ? 

Jawab : Motivasi saya magang disini agar menambah wawasan, 

pengetahuan, dan pengalaman saya tentang home industri logam mas. 

7. Apakah anda mendapatkan upah magang di sini atau justru anda 

membayar ? 

Jawab : Saya magang di tempat ini mendapatkan upah magang mas 

setiap harinya, uang makan gitu mas. 

8. Perencanaan apa saja yang anda persiapkan untuk mengikuti proses 

pembelajaran magang di home industri logam ini ? 

Jawab : menurut saya yang pertama minat mas, kemudian Skill, 

kesehatan dan ketrampilan yang sudah saya siapkan mas. 

9. Apakah anda memiliki pengalaman sebelumnya di bidang home industri 

logam ? 

Jawab : Ya, saya memiliki pengalaman sebelumnya mas tentang 

mesin dan alat yang di gunakan di home industri.  

10. Persiapan apa saja yang sudah anda siapkan untuk menghadapi magang? 

Jawab : saya hanya punya minat untuk belajar, jadi saya tidak 

mempunyai persiapan khusus. 

11. Apakah pihak home industri logam memberikan perlengkapan khusus 

magang untuk anda ? 

12. Jawab : Pihak home industri memberikan baju kerja ke setiap 

pemagang mas. 

13. Apakah ada buku panduan untuk magang di home industri logam ini ? 

Jawab : Tidak ada mas, panduannya ya mengikuti arahan tutor mas. 

2) Pelaksanaan  

14. Bagaimana jadwal pembelajaran waktu magang di home industri logam 

ini ? 

Jawab : Saya belajar magang di home industri logam ini di mulai dari 

jam 07.30-16.00 pada hari Senin-Sabtu mas. 
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15. Apakah media di sini memenuhi proses pembelajaran magang anda ? 

Jawab : proses pembelajaran saya di sini terpenuhi mas, karna media 

pembelajaran di sini lebih komplit. Banyak mesin dan alat-alat yang 

belum saya lihat sebelumnya. 

16. Apakah anda sudah pernah mempraktekan semua media yang ada di 

home industri logam ini ? 

Jawab : Belum mas, hanya sebagian besar saja media dipraktekkan 

dan berhubungan dengan pengerjaan pembuatan spare part mesin 

ricemill. 

17. Pekerjaan apa saja yang sudah tutor ajarkan kepada anda ? 

Jawab : Ngefrais, ngebor, memotong besi, menyelep, miling, drilling 

dan mpernik mas. 

18. Apakah anda mengalami kesulitan dalam menerima materi atau 

pekerjaan yang diberikan tutor ? 

Jawab : Pada awalnya saya mengalami gugup dan kesulitan, tapi 

karena sudah terbiasa jadi mudah dan lebih percaya diri mas. 

19. Berapa presentase penggunaan teori dan praktek yang dilakukan oleh 

tutor ? 

Jawab : menurut saya proses pembelajaran di sini lebih ke prakteknya 

mas, mungkin 80% praktek dan 20% teori 

20. Bagaimanakah peraturan yang ada di home industri logam ini ? 

Jawab : Peraturannya harus menjaga kesehatan, barangkat teratur, 

disiplin dan menjaga keharmonisan lingkungan pekerjaan. 

21. Apakah anda diberikan target dalam menyelesaikan pekerjaan yang anda 

kerjakan ? 

Jawab : tidak mas, karna tujuan saya disini untuk belajar, tetapi ada 

juga barang tertentu yang di targetkan. 

3) Evaluasi 

22. Bagaimana cara tutor memberikan evaluasi kepada anda ? 

Jawab :  cara tutor memberikan evaluasi yaa selama proses 

pembelajaran berjalan mas. 
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23. Apakah ada dampak yang anda rasakan setelah proses pembelajaran 

magang selesai ? 

Jawab : dampak yang saya rasakan lebih mengerti cara 

mengoperasikan mesin ddi home industri logam ini, mengerti cara 

pengerjaan pembuatan spare part, saya lebih percaya diri dan disiplin. 

24. Apa hambatan yang anda alami dalam proses pembelajaran di home 

industri logam ini ? 

Jawab : tidak ada mas, paling lupa mas seperti biasa hehehe, kalau 

saya lupa pasti tanya lagi sama tutor mas. 

25. Seberapa besar kontribusi anda selama proses pembelajaran magang ? 

Jawab : mungkin kontribusi saya kurang banyak mas, 50-50 lah mas. 

 

C. Dampak proses pembelajaran magang 

26. Perubahan apa yang dirasakan anda setelah mengikuti proses 

pembelajaran magang di industri logam ini ? 

Jawab : perubahan yang saya rasakan ya ketrampilan, pengetahuan, 

percayadiri saya meningkat mas. Saya juga lebih mandiri setelah 

mengikuti proses pembelajaran magang ini mas. 

27. Apakah anda mampu menghasilkan produk utama home industri logam 

(spare part mesin ricemill) sesuai ketentuan ? 

Jawab : Yaa ada yang bisa dan ada yang ga bisa mas, sebagian besar 

spare part saya bisa membuatnya mas. 

28. Bagaimanakah perubahan sikap dalam hal ini kemandirian anda setelah  

mengikuti proses magang di home industri anda ? 

Jawab : Lebih mandiri mas. 

29. Apakah pembelajaran magang ini bermanfaat untuk anda di masa depan 

? 

Jawab : Tentu sangat bermanfaat untuk pengalaman saya di bidang 

teknik industri logam ini mas.. 

30. Apakah setelah mengikuti proses pembelajaran magang ketrampilan dan 

kemampuan anda meningkat ?  
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Jawab : Ya kemampuan dan ketrampilan saya menjadi meningkat 

mas. 
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WARGA BELAJAR 

HASIL WAWANCARA 

                 

IDENTITAS REPONDEN 

Nama lengkap : Rudianto  

Jenis kelamin : Laki - Laki 

Pendidikan : SMK 

 

A. Model pembelajaran magang 

1. Model pembelajaran magang apa yang digunakan dalam proses 

pembelajaran di home industri logam? 

Jawab : modelnya menggunakan teknik langsung mas. 

2. Bagaimana pemberian materi kepada warga belajar? 

Jawab : pemberian materinya sesuai pekerjaan yang ada di home 

industri logam ini mas, seperti karyawan-karyawan yang lainnya. 

3. Metode pembelajaran apa yang digunakan selama pembelajaran? 

Jawab : metode pembelajarannya menggunakan ceramah dan 

demonstrasi. 

4. Apakah model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi 

yang disampaikan? 

Jawab : setelah mengikuti pembelajaran magang di sini saya jadi bisa 

membuat spare part mesin ricemill mas, meskipun tidak semua. Jadi 

menurut saya sesuai mas. 

 

B. Proses pembelajaran magang 

1) Perencanaan  

5. Mengapa anda tertarik untuk magang di home industri logam ini ? 

Jawab : mungkin karena saya pernah belajar teknik mas, terus rumah 

saya dekat dengan home industri logam ini mas, home industri ini juga 

cukup terkenal mas makanya saya tertarik untuk magang disini. 
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6. Apa motivasi anda untuk magang di sini ? 

Jawab : Karena bisa mengembangkan skill, keterampilan, 

pengetahuan, dan wawasan saya mas. 

7. Apakah anda mendapatkan upah magang di sini atau justru anda 

membayar ? 

Jawab : Saya magang di tempat ini mendapatkan uang mas, walaupun 

Cuma uang makan saja. 

8. Perencanaan apa saja yang anda persiapkan untuk mengikuti proses 

pembelajaran magang di home industri logam ini ? 

Jawab : Tidak ada persiapan apapun, hanya menyiapkan mental dan 

fisik saja agar dapat melaksanakan magang dengan benar. 

9. Apakah anda memiliki pengalaman sebelumnya di bidang home industri 

logam ? 

Jawab : klo pengalaman di home industri logam tidak ada mas, tapi 

saya diajarkan berbagai teori tentang bidang home industri logam di 

sekolah mas, kadang-kadang praktek juga mas, tapi itu udah 5 tahun yang 

lalu. 

10. Persiapan apa saja yang sudah anda siapkan untuk menghadapi magang? 

Jawab : Pengetahuan dasar tentang teknik-teknik bubut dan teori 

sedikit mengenai cara kerjanya mas, melalui teman mas. 

11. Apakah pihak home industri logam memberikan perlengkapan khusus 

magang untuk anda ? 

Jawab : Tidak, pihak homme industri Cuma ngasih baju mas. 

12. Apakah ada buku panduan untuk magang di home industri logam ini ? 

Jawab : Tidak ada buku panduan di home industri mas, disini kita 

hanya mengikuti arahan yang diberikan oleh tutor mas. 

2) Pelaksanaan  

13. Bagaimana jadwal pembelajaran waktu magang di home industri logam 

ini ? 

Jawab : Mulai dari jam 07.30-16.00 WIB mas. 

14. Apakah media di sini memenuhi proses pembelajaran magang anda ? 
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Jawab : media disini sangat memenuhi proses pembelajaran magang 

saya mas. Dari mesin, alat-alat, bahan baku, dan savety lengkap disini 

mas. 

15. Apakah anda sudah pernah mempraktekan semua media yang ada di 

home industri logam ini ? 

Jawab : Belum semua media dipraktekkan mas, tetapi hanya sebagian 

besar saja yang ada kaitannya dengan pengerjaan spare part mesin ricmill 

mas. 

16. Pekerjaan apa saja yang sudah tutor ajarkan kepada anda ? 

Jawab : Menggerinda, mengefrais, mernis dan mengebor. 

17. Apakah anda mengalami kesulitan dalam menerima materi atau 

pekerjaan yang diberikan tutor ? 

Jawab : Hanya kesulitan sedikit yang saya alami yaitu pada saat 

diawal-awal saja mas seperti sering lupa, gugup, dan takut. selanjutnya 

saya bisa menghadapi kesulitan-kesulitan itu mas dengan dibimbing oleh 

tutor. 

18. Berapa presentase penggunaan teori dan praktek yang dilakukan oleh 

tutor ? 

Jawab : menurut saya 80% praktek dan 20% teori 

19. Bagaimanakah peraturan yang ada di home industri logam ini ? 

Jawab : Peraturannya sama seperti di home industri yang lainnya mas, 

disiplin, tidak boleh memainkan gadget saat waktu belajar/bekerja, jaga 

kesehatan, dan tepat waktu. 

20. Apakah anda diberikan target dalam menyelesaikan pekerjaan yang anda 

kerjakan ? 

Jawab : Tidak, tapi ada juga barang tertentu yang diberikan target 

dalam pembuatannya mas. 

3) Evaluasi 

21. Bagaimana cara tutor memberikan evaluasi kepada anda ? 

Jawab : tutor memberikan evaluasi saat proses pembelarjaran berjalan 

mas, yaa seperti memberikan nasehat dan saran agar lebih baik lagi. 
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22. Apakah ada dampak yang anda rasakan setelah proses pembelajaran 

magang selesai ? 

Jawab : pastinya ada mas, saya merasakannya sendiri, dari segi 

keterampilan meningkat, lebih percaya diri dalam menghadapi masalah, 

lebih mandiri, dan pastinya pengetahuan saya tentang bidang teknik di 

home industri logam lebih berkembang. 

23. Apa hambatan yang anda alami dalam proses pembelajaran di home 

industri logam ini ? 

Jawab : hambatannya yaa pada awal-awal mas, karena pada awal-

awal saya masih canggung, gugup, belum bisa menempatkan diri di 

lingkungan home industri tersebut mas. Setelah dibimbing dan diarahkan 

oleh tutor lama-kelamaan terasa makin biasa mas. 

24. Seberapa besar kontribusi anda selama proses pembelajaran magang ? 

Jawab : Yaa mungkin kontribusi saya dalam proses pembelajaran 

magang cukup bagus mas, karena saya suka dengan bidang teknik 

industri ini, jadi saya bisa semangat belajar sambil bekerja disini mas. 

 

C. Dampak proses pembelajaran magang 

25. Perubahan apa yang dirasakan anda setelah mengikuti proses 

pembelajaran magang di industri logam ini ? 

Jawab : Perubahan yang saya rasakan yaa skill, keterampilan, 

pengetahuan  bertambah mas. Buat pengalaman mas untuk masa depan 

nanti. 

26. Apakah anda mampu menghasilkan produk utama home industri logam 

(spare part mesin ricemill) sesuai ketentuan ? 

Jawab : Ya, saya mampu membuatnya mas, macam-macam spare part 

mesin ricenill mas. 

27. Bagaimanakah perubahan sikap dalam hal ini kemandirian anda setelah 

mengikuti proses magang di home industri anda ? 

Jawab : mungkin saya lebih bisa mandiri dan lebih percaya diri mas, 

karena saya sering sharing dengan tutor mas. 
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28. Apakah pembelajaran magang ini bermanfaat untuk anda di masa depan 

? 

Jawab : yaa yentu saja bermanfaat mas, untuk bekal di masa depan 

mas. Jurusan saya di sekolah kan ada kaitannya dengan pembelajaran 

magang di home industri logam ini mas. 

29. Apakah setelah mengikuti proses pembelajaran magang ketrampilan dan 

kemampuan anda meningkat ?  

Jawab : tentu saja mas, kemampuan dan ketrampilan saya menjadi 

meningkat. 
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HASIL WAWANCARA 

 

IDENTITAS REPONDEN 

Nama lengkap : Ahmad kusaeni 

Jenis kelamin : Laki-laki 

Pendidikan : SMP 

 

A. Model pembelajaran magang 

1. Model pembelajaran magang apa yang digunakan dalam proses 

pembelajaran di home industri logam ? 

Jawab : model pembelajaran magang yang digunakan teknik belajar 

langsung mas. 

2. Bagaimana pemberian materi kepada warga belajar ? 

Jawab : pemberian materinya sesuai pekerjaan yang ada di home 

industri mas. 

3. Metode pembelajaran apa yang digunakan selama pembelajaran? 

Jawab : metode pembelajarannya ceramah dan demonstrasi mas. 

4. Apakah model pembelajaran yang digunakan sudah sesuai dengan materi 

yang disampaikan ? 

Jawab : sesuai mas, karena saya belajar di sinni sampai bisa membuat 

kerajinan spare part mesin ricemill mas. 

 

B. Proses pembelajaran magang 

1) Perencanaan  

5. Mengapa anda tertarik untuk magang di home industri ini ? 

Jawab : alasannya dekat dengan rumah mas hehe, terus home industri 

ini juga sudah terkenal mas. 

6. Apa motivasi anda untuk magang di sini ? 

WARGA BELAJAR 
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Jawab : karena faktor ekonomi mas, saya juga tertarik  memplajari 

pembuatan spare part mesin ricemill. 

7. Apakah anda mendapatkan upah magang di sini atau justru anda 

membayar ? 

Jawab : saya cuma mendapatkan uang makan siang mas. 

8. Perencanaan apa saja yang anda persiapkan untuk mengikuti proses 

pembelajaran magang di home industri logam ini ? 

Jawab : persiapan saya yaa tanya-tanya dengan orang yang pernah 

bekerja menggunakan mesin-mesin berat seperti yang ada di home 

industri logam ini mas. 

9. Apakah anda memiliki pengalaman sebelumnya di bidang home industri 

logam ? 

Jawab : tidak punya mas 

10. Persiapan apa saja yang sudah anda siapkan untuk menghadapi magang? 

Jawab : untuk menghadapi pembelajaran magang saya 

mempersiapkan alat-alat safety untuk pembelajaran magang mas. 

11. Apakah pihak home industri logam memberikan perlengkapan khusus 

magang untuk anda ? 

Jawab : paling seperti kaos, masker, kacamata mas. 

12. Apakah ada buku panduan untuk magang di home industri logam ini ? 

Jawab : tidak ada mas. 

2) Pelaksanaan  

13. Bagaimana jadwal pembelajaran waktu magang di home industri logam 

ini ? 

Jawab : jadwal pembelajaran sama dengan karyawan mas. 

14. Apakah media di sini memenui proses pembelajaran magang anda ? 

Jawab : memenuhi mas,mesin di sini banyak macamnya mas. 

15. Apakah anda sudah pernah mempraktekan semua media yang ada di 

home industri logam ini ? 

Jawab : baru sebagian mas, karena cukup sulit kalau langsung belajar 

semuanya. 
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16. Pekerjaan apa saja yang sudah tutor ajarkan kepada anda ? 

Jawab :mengoprasikan macam-macam mesin mas, sama membuat 

spare part mesin ricemill.  

17. Apakah anda mengalami kesulitan dalam menerima materi atau 

pekerjaan yang diberikan tutor ? 

Jawab : tidak mas, karena tutor mengajarkannya menggunakan 

praktek langsung agar cepat paham mas. 

18. Berapa presentase penggunaan teori dan praktek yang dilakukan oleh 

tutor ? 

Jawab : menurut saya 20% teori 80% praktek mas. 

19. Bagaimanakah peraturan yang ada di home industri logam ini ? 

Jawab : peraturan disini harus disiplin dalam bekerja mas tidak boleh 

malas-malasan, apalagi bekerja sambil ngobrol yang tiak penting atau 

mainan gadget terus. 

20. Apakah anda diberikan target dalam menyelesaikan pekerjaan yang anda 

kerjakan ? 

Jawab : kalau sudah bisa membuat kerajinan logam spare part mesin 

ricemill otomatis akan diberikan target mas. 

3) Evaluasi 

21. Bagaimana cara tutor memberikan evaluasi kepada anda ? 

Jawab : evaluasi yang tutor berikan berlangsungan dengan proses 

pembelajaran mas, misal saya sedang membuat gigi kemudian tutor 

melihat ada yang salah dalam pengerjaannya mas. 

22. Apakah ada dampak yang anda rasakan setelah proses pembelajaran 

magang selesai ? 

Jawab : jelas ada mas, saya menjadi lebih mahir mengoperasikan 

mesin dan bisa membuat pare part mesin ricemill. 

23. Apa hambatan yang anda alami dalam proses pembelajaran di home 

industri logam ini ? 

Jawab : ada mas, saya lupanan orangnya hehe. 

24. Seberapa besar kontribusi anda selama proses pembelajaran magang ? 
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Jawab : yaa saya bisa membantu membuatkan spare part mas. 

 

C. Dampak proses pembelajaran magang 

25. Perubahan apa yang dirasakan anda setelah mengikuti proses 

pembelajaran magang di industri logam ini ? 

Jawab : perubahannya yaa keterampilan saya berkembang mas, ilmu 

pengetahuan saya tentang home industri logam juga be 

26. Apakah anda mampu menghasilkan produk utama home industri logam 

(spare part mesin ricemill) sesuai ketentuan ? 

Jawab : mampu mas, tapi tidak semuanya. 

27. Bagaimanakah perubahan sikap dalam hal ini kemandirian anda setelah 

mengikuti proses magang di home industri anda ? 

Jawab : perubahannya yaa saya lebih percaya diri, disiplin, dan 

mandiri. 

28. Apakah pembelajaran magang ini bermanfaat untuk anda di masa depan 

? 

Jawab : menurut saya sangat bermanfaat mas, karena untuk bekal 

kerja di masa mendatang. 

29. Apakah setelah mengikuti proses pembelajaran magang ketrampilan dan 

kemampuan anda meningkat ? 

Jawab :  tentu saja meningkat mas, setelah melalui proses 

pembelajaran magang yang ada di home industri ini
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DOKUMENTASI PENELITIAN 

 

“Model Pembelajaran Magang (Studi Di Home Industri Logam Kelurahan 

Randugunting Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal)” 

    

Proses belajar warga belajar magang di home industri logam 

   

Proses belajar warga belajar magang dengan didampingi tutor 
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Mesin Bor duduk    Mesin Las 

   

Mesin Hand Slep “Gerinda Tangan”  Mesin Bor Tangan  
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Mesin Bubut “Lathe”    Mesin Bor Milling Otomatis 

   

Mesin Bor Otomatis    Mesin Cutting Plane “Blender” 
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Produk Home Industri  “gigi”   Produk Home Industri “Milling” 

   

Produk Home Industri “Puli” Produk Home Industri “gigi, puli, 

milling” 
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Wawancara dengan tutor 

 

Wawanacara dengan tutor 
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Tempat Home Industri Logam “UD Sarana Jaya” 

 

 


