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ABSTRAK 

Adzimah, W. 2016. Strategi Pembelajaran  pada Pelatihan Menjahit di Lembaga 

Kursus dan Pelatihan Eka Mulya. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: Dra. Emmy Budiartati, M.Pd 

 

Kata Kunci : Pelatihan Menjahit, Strategi Pembelajaran 

 

Tingginya tingkat kelulusan setiap tahun sedangkan kesempatan kerja 

yang dapat diambil sangat kecil. Dalam kondisi usia produktif 18 – 35 tahun 

lapangan pekerjaan yang tersedia cukup tinggi, akan tetapi dihadapkan pada 

kurangnya syarat untuk diterima sebagai karyawan karena skills atau keterampilan 

yang dipunyai kurang memadai. Melalui suatu lembaga kursus dan pelatihan 

masyarakat mampu memenuhi kualifikasi dari perusahaan. LKP Eka Mulya 

merupakan salah satu lembaga pelatihan menjahit terutama menjahit garmen yang 

telah menerapakan strategi pembelajaran berbasis penempatan kerja. Penelitian ini 

bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pembelajaran yang dapat menempatkan 

peserta pelatihan yang siap kerja dan mendeskripsikan faktor pendorong dan 

penghambat dalam strategi pembelajaran pada pelatihan menjahit. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian 

berjumlah 7 responden yang terdiri dari informan utama yaitu 4 peserta pelatihan 

dan 1 instruktur serta 2 informan pendukung diluar subyek penelitian. Data 

dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan 

data menggunakan triangulasi teknik dan sumber.  

Hasil penelitian menunjukkan strategi pembelajaran pelatihan menjahit di 

LKP Eka Mulya menerapkan strategi “Formula Anti Kanker”. Istilah Formula 

memberi makna Format Utama Lembaga dan Anti Kanker yaitu Analisis 

kebutuhan pelatihan, Pelatihan berbasis kompetensi, Sertifikasi dan Penempatan 

Kerja. Strategi pembelajaran pelatihan menjahit di LKP Eka Mulya  menggunakan 

tiga strategi meliputi strategi pembelajaran langsung, tak langsung, dan mandiri. 

Faktor pendukung dalam menerapkan strategi “Formula Anti Kanker” yaitu 1) 

Lingkungan LKP Eka Mulya dikelilingi oleh Industri Garmen. 2) Visi dan Misi 

LKP Eka Mulya mendukung strategi Formula Anti Kanker. 3) Tersedianya sarana 

dan prasarana pelatihan yang sesuai standar DUDI. 4) Tersedianya tenaga 

pendidik dan kependidikan yang dibuktikan sertifikan kompetensi. 5) Tingginya 

dukungan dari berbagai pihak baik Pemerintah dan Swasta. Kendala yang 

dihadapi peserta pelatihan berasal dari berbagai kultur masyarakat dan pendidikan 

yang berbeda-beda sehingga memerlukan waktu, tenaga dan pemikiran dalam 

proses merubah wawasan masuk DUDI. Tidak mudah untuk memberikan 

pemahaman dan motivasi untuk beradaptasi kerja di Perusahaan atau dunia usaha. 

Simpulan yang dapat diambil yaitu LKP Eka Mulya telah menerapkan 

strategi “Formula Anti Kanker” dengan menggunakan tiga strategi meliputi 

strategi pembelajaran langsung, tak langsung, dan mandiri. Saran yang dapat 

diberikan perlu adanya penghargaan atau apresiasi kepada peserta pelatihan 

pelatihan. Serta dalam proses pembelajaran instruktur memberikan ice breaking 

kepada peserta pelatihan agar semangat mengikuti latihan tetap terjaga. 
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ABSTRACT 

Adzimah W. 2016. Learning strategy on the sewing training in course Institute 

and Eka Mulya Training West Ungaran District Semarang Regency. Skripsi. Out 

of School Education Department. Semarang State University. Advisor : Dra. 

Emmy Budiartat, M.Pd. 

Keyword: sewing training, learning strategy. 

The high graduation rates every year while the work opportunities that can 

be taken very small. In the condition of productive age 18-35 years field of work 

that available is quite high, but faced with a lack of qualified to accept as 

employees because the skills that is inadequate .Institutions through a course of 

training community and able to meet the qualifications from the company. LKP 

Eka Mulya is an institution of sewing training especially sew garment that has 

apply learning strategy based on placement of work. This research aims to 

describe strategy learning that can put the participants to be ready of work and 

described the catalyst and inhibitors in strategy learning on sewing training. 

This research using a qualitative methode. The subject of the research are 7 

respondents that consist of the main informants 4 training participants and an 

instructor and also 2 another supporter informants. The data is collected by 

interview and documentation. 

The results of the research showed that the strategy learning sewing training 

in LKP Eka Mulya applied a strategy “formula anti cancer“. The term formula 

give meaning to the Format of the Main Institutions and Anti Cancer that is of a 

training needs analysis, based competence training, certification and the 

deployment of work. Strategy learning sewing training in LKP Eka Mulya using 

three strategy covering direct learning strategy, indirect learning strategy, and 

independent learning strategy. The factors that support success in applied a 

strategy “formula anti cancer in LKP Eka Mulya” such as 1) environment LKP 

Eka Mulya surrounded by the garment industry. 2) vision and mission of LKP Eka 

Mulya support formula strategy anti cancer. 3) avenues and infrastructure 

training that conforms to the DUDI standart. 4) the availability of teachers and 

teaching staff are reliable and competent dibidangnya which is evidenced 

sertifikan competence. 5) high support from various parties both by the 

government and private sectors in success training program. The constraints that 

have been faced by participants training came from various culture communities 

and education different that calls for time, power and ideas in the process of 

change in DUDI insight. Not easily to provide understanding and motivation to 

graduates training to adapt work in companies or the business world. 

Conclusions that can be taken LKP Eka Mulya have exercise strategy 

“formula anti cancer“ using three strategy covering direct, indirect, and 

independent learning strategy. Advice that can be given need to an absence of 

esteem or appreciation to of the participants have the will, the ability, and 

motivation high in follow the training. As well as in learning instructors give ice 

breaking to the participants for the spirit follow exercise stay awake. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Penggangguran dan kemiskinan merupakan masalah besar Bangsa 

Indonesia yang belum bisa terpecahkan hingga saat ini. Angka Pengangguran 

Terbuka di Indonesia pada Agustus 2013 sebesar 6,25% dari jumlah angkatan 

kerja (15 tahun ke atas) yaitu sebanyak 118.19 juta jiwa. Dan Angka 

Pengangguran Terbuka pada Agustus 2013 Provinsi Jawa Tengah sebesar 6,01%  

dan pada Agustus 2014 sebesar 5,68%. Jumlah Pengangguran pada Agustus 2013 

sebanyak 7,39 juta jiwa. Jika dilihat menurut Pendidikan Tinggi yang Ditamatkan 

sebanyak 74.898 tidak atau belum pernah pelatihan, 389.550 belum atau tidak 

tamat SD, 1.229.652 berpendidikan SD, 1.566.838 berpendidikan SLTP, 

1.962.786 berpendidikan SLTP Umum, 1.332.521 berpendidikan SLTA Kejuruan, 

193.517 berpendidikan Diploma dan 495.143 berpendidikan Perguruan Tinggi. 

(BPS Januari 2016). 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran diantaranya 1) 

adanya kesenjangan antara supply and demand, jumlah pencari kerja lebih besar 

dari jumlah peluang kerja yang tersedia. 2) terjadinya mis-match, kesenjangan 

antara kompetensi pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar 

kerja. 3) unskill labour, masih adanya anak putus pelatihan dan lulus tidak 

melanjutkan yang tidak dapat berusaha secara mandiri karena tidak memiliki 

keterampilan yang memadai. 4) terbatasnya peluang kerja yang tersedia sehingga 

tidak seimbang dengan jumlah pencari kerja. 5) terjadinya pemutusan hubungan 
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kerja (PHK). 6) terbatasnya kemampuan warga masyarakat dalam mengolah 

sumber daya alam menjadi produk yang bernilai ekonomis sebagai sumber mata 

pencaharian. Kondisi tersebut berdampak bertambhanya angka pengangguran dan 

kemiskinan serta tindak kriminal serta tidak berdayanya sumber daya manusia 

tanpa adanya kompetesi yang dimiliki. (PPPAUDNI, 2015: 1). 

Pengangguran, kemiskinan serta kualitas Sumber Daya Manusia yang 

masih rendah masih menjadi pekerjaan rumah besar bangsa ini. Untuk 

mengurangi angka pengangguran, kemiskinan, serta meningkatkan kualitas 

Sumber Daya Manusia salah satunya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan 

usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan 

masyarakat (UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1). Berdasarkan pengertian 

tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan adalah kegiatan belajar mengajar yang 

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan atau instansi pemerintahan agar peserta 

didik, peserta pelatihan, siswa, peserta pelatihan dapat mengembangkan potensi 

dan bakat dirinya dan mempunyai kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat 

terutama dalam dunia kerja. 

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang telah diresmikan sejak 31 

Desember 2015 telah digulirkan dan berdampak terhadap perekonomian bangsa 

Indonesia. Adapun salah satu sektor yang dikhawatirkan adalah sektor tenaga 

kerja dan juga sektor UMKM nasional. Ada delapan profesi yang terkena 
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kebijakan pasar bebas tenaga kerja MEA yaitu: teknik, arsitek, tenaga pariwisata, 

akuntan, dokter gigi, tenaga survei, praktisi medis, dan perawat. Untuk membekali 

tenaga kerja Indonesia agar mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan 

permintaan perusahaan dan dapat bersaing dengan tenaga kerja yang lain salah 

satunya dengan mengadakan pelatihan yang merupakan salah satu jenis 

pendidikan nonformal. 

Pendidikan nonformal menurut WP. Napitupulu dalam Sutarto (2007:14) 

adalah setiap usaha pelayanan pendidikan di luar pelatihan yang berlangsung 

seumur hidup dan dijalankan dengan sengaja, teratur, berencana dan bertujuan 

untuk mengaktualisasikan potensi manusia seutuhnya yang gemar belajar 

mengajar agar mampu meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. Fungsi pendidikan 

nonformal sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2013 Pasal 26 Ayat 1 yang pertama 

adalah sebagai pengganti, ini dimaksudkan bahwa pendidikan nonformal dapat 

dijadikan alternatif pengganti bagi masyarakat yang kerena suatu hal tidak dapat 

menempuh pendidikan pada pendidikan formal. Menurut Harsja W. Bachtiar 

(Sutarto. 2007:48) fungsi pendidikan luar pelatihan adalah memungkinkan 

seseorang untuk memperoleh kesempatan belajar  pada jenjang pendidikan 

tertentu melalui jalur pendidikan nonformal, sehubungan dengan tidak atau belum 

adanya pendidikan pelatihan di sekitar tempat tinggalnya. 

Menurut Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat (4) dinyatakan bahwa lembaga pelatihan 

merupakan satuan pendidikan nonformal disamping satuan pendidikan lainnya 

satuan kursus, kelompok belajar, majelis ta’lim, kelompok bermain, taman 
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penitipan anak, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta pendidikan satuan 

pendidikan sejenis. 

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan dua satuan pendidikan 

Nonformal seperti yang tertera dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Secara umum dalam pasal 26 ayat (5) 

dijelaskan bahwa Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang 

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

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

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu kembali 

diperlengkap dalam pasal 103 ayat (1) PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan 

dan penyelenggaraan pendidikan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan 

bagi masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian profesional 

dan untuk meningkatkan kompetensi vokasional dari peserta didik kursus. 

Eka Mulya merupakan salah satu Lembaga Kursus dan Pelatihan yang 

terletak di Gintungan RT 04/ RW 02 Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang. Angka Pengangguran Terbuka pada Agustus 2013 Provinsi Jawa 

Tengah sebesar 6,01%  dan pada Agustus 2014 sebesar 5,68%, untuk Kabupaten 

Semarang jumlah penduduk miskin tahun 2014 sebanyak 78.880 jiwa, Tingkat 

Pengangguran Terbuka pada Agustus 2013 3,89% dan Tingkat Partisipasi 

Angkatan Kerja 74,37%. Kabupaten Semarang yang menghubungkan tiga kota 

penting Semarang dengan Solo dan Yogyakarta, juga menjadi incaran investor 

yang membuka usaha manufaktur, taman rekreasi, dan restoran. Puluhan pabrik 

tekstil dan garmen beserta industri banyak tersebar di kabupaten Semarang. 
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Perusahaan tekstil berkelas dunia seperti PT Apac Inti Corpora. Dengan adanya 

lapangan pekerjaan yang tersedia memungkinkan tenaga kerja dapat terserap dan 

mengurangi angka pengangguran terutama di Kabupaten Semarang.  Tenaga kerja 

yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan 

industri maupun perusahaan dapat bersaing dengan tenaga kerja lainnya. Agar 

dapat memenuhi kualifikasi yang disyaratkan oleh perusahaan atau industri dapat 

mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan kebutuhan. Kepala 

Dinsosnakertrans Kabupaten Semarang, Soemardjito, mengungkapkan banyaknya 

lowongan kerja di perusahaan yang tidak terpenuhi, disebabkan pencari kerja 

cenderung memilliki banyak pilihan. Faktor lain, pencari kerja tidak memenuhi 

kualifikasi yang dibutuhkan perusahaan."Selain ingin mencari pekerjaan yang 

sesuai, ada pencari kerja yang tidak memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan 

perusahaan. Sehingga adanya lowongan kerja tidak terpenuhi semuanya," jelasnya 

Senin (11/8/2014, Kompas, Januari 2016).  

Eka Mulya sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan memberikan solusi 

bagi para pencari kerja yang ingin meniti karier bekerja di industri, salah satunya 

Industri Garmen dan Industri Tekstil. Perusahaan-perusahaan tersebut sangat 

membutuhkan banyak sekali tenaga kerja khususnya di bidang operator produksi 

yaitu Operator Garmen. Bagi yang belum mempunyai pengalaman dan belum 

punya skill menjahit, akan diberikan pelatihan menjahit sesuai dengan kualifikasi 

yang dizharapakan oleh perusahaan maupun Industri. 

Eka Mulya sebagai suatu lembaga kursus dan pelatihan yang berdiri sejak 

tahun 2010.mendapatkan banyak penghargaan diantaranya a) sebagai 
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penyelenggara Bantuan Sosial Pelatihan dan Pemagangan Program Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Jawa Tengah dalam bidang kursus menjahit Tahun 2011. b) 

Penetapan Lembaga Pelatihan Eka Mulya sebagai Lembaga Penempatan Tenga 

Kerja Swasta (LPTKS) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa 

Tengah pada Tahun 2011 c) Penyelenggara Bantuan Sosial Pendidikan dan 

Pelatihan Masyarakat Program Kementrian Tenaga Kerja RI dalam bidang kursus 

menjahit garmen pada Tahun 2012 d) penyelenggara Pelatihan Asisten Supervisor 

dan Quality Control kerjasama dengan perusahaan di wilayah Kabupaten 

Semarang pada Tahun 2012 dan telah menentaskan sekitar 45.000 pengangguran 

di Jawa Tengah (Arsip Disdikbud Kabupaten Semarang). 

Mengelola suatu lembaga dibutuhkan strategi dan manajemen yang baik 

agar nantinya lembaga dapat berjalan terus menerus dan berkembang sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat. Strategi manajemen pelatihan meliputi: 1) 

identifikasi kebutuhan sumber-sumber dan kemungkinana kendala dalam 

pelatihan, 2) penyusunan tujuan pelatihan, 3) penyusunan kurikulum pelatihan, 4) 

penetapan materi, garis-garis program pembelajaran dan satuan acara, 5) media 

pembelajaran dalam pelatihan, 6) pelaksanaan pembelajaran dalam pelatihan, 7) 

evaluasi pembelajaran dalam pelatihan dan 8) pelatihan bagi pelatih. Sudjana 

(2007:80). Strategi pembelajaran dalam pelatihan meliputi: 1) strategi 

pembelajaran perilaku keterampilan. 2) strategi pembelajaran kognisi dan 3) 

strategi pembelajaran dinamika kelompok untuk pembelajaran sikap dan nilai. 

Menjahit termasuk dalam jenis keterampilan fungsional produktif. Keterampilan 

produktif (productive skills) yaitu suatu keterampilan yang berkaitan dengan 
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kemmapuan untuk memproduksi atau menghasilkan suatu barang atau jasa yang 

dapat langsung digunakan seperti keterampilan teknologi kerumahtanggaan (tata 

boga, tata busana, tata rias, atau tata graha), keterampilan pelatihan, keterampilan 

kerajinan, industri dan lain sebagainya. Maka dari itu penulis membuat judul 

“Srategi Pembelajaran pada Pelatihan Menjahit di Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Eka Mulya Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, maka penulis dapat menentukan tiga 

rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini. Adapun ketiga rumusan 

masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1.2.1 Bagaimanakah strategi pembelajaran pada pelatihan menjahit di Lembaga 

Kursus dan Pelatihan Eka Mulya Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang? 

1.2.2 Apakah faktor pendorong dan faktor penghambat strategi pembelajaran 

pada pelatihan menjahit di Lembaga Kursus dan Pelatihan Eka Mulya 

Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada rumusan masalah peneliti dapat menentukan dua tujuan 

yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Tujuan tersebut adalah sebagai berikut:  

1.3.1 Mendeskripsikan strategi pembelajaran pada pelatihan menjahit di 

Lembaga Kursus dan Pelatihan Eka Mulya Kecamatan Ungaran Barat 

Kabupaten Semarang. 
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1.3.2 Medeskripsikan faktor pendorong dan faktor penghambat strategi pada 

pembelajaran pelatihan menjahit di Lembaga Kursus dan Pelatihan Eka 

Mulya Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka peneliti 

berharap hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai 

berikut: 

1.4.1 Manfaat Teorits 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan: 

1.4.1.1 Mengembangkan strategi pembelajaran dalam pelatihan menjahit terutama 

dalam pendidikan orang dewasa khususnya tentang pelatihan menjahit. 

1.4.1.2 Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam 

bidang kajian pendidikan nonformal yang menyangkut tentang strategi 

pembelajaran pelatihan menjahit. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada 

pihak-pihak yang terkait, yaitu: 

1.4.2.1 Bagi Peneliti 

Sebagai wacana ilmu pengetahuan pada bidang pendidikan nonformal. 

1.4.2.2 Bagi Instruktur 

Untuk menambah informasi mengenai strategi pembelajaran yang 

diterapkan dalam program pelatihan menjahit. 
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1.4.2.3 Bagi Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan pihak LKP dan 

dijadikan bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran program pelatihan 

menjahit. 

1.5 Penegasan Istilah 

Untuk menghindari adanya persimpangan dan perluasan masalah dalam 

penelitian  ini dan untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti memberikan 

batasan-batasan dalam pembahasannya yakni: 

1.5.1 Strategi 

Menurut Majid (2015: 3) strategi merupakan suatu pola yang direncanakan 

dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi 

mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses 

kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. 

1.5.2 Pembelajaran 

Menurut Nuha (2016: 143) pembelajaran merupakan interaksi bolak-balik 

anatara dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu guru dan murid. Dalam 

interaksi tersebut terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju 

suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya.  

1.5.3 Pelatihan 

Menurut Sutarto (2012: 4) pelatihan dalam pendidikan nonformal 

merupakan penciptaan suatu lingkaran dimana peserta pelatihan mempelajari atau 

memperoleh sikap, kemampuan dan keahlian, pengetahuan dan perilaku spesifik 
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yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

yang dilakukan dan ditekuninya. 

1.5.4 Menjahit Garmen 

Menjahit pakaian sistem garmen yaitu menjahit pakaian sistem ban 

berjalan, menjahitnya sesuai dengan Lay out (Flow Chart), setiap operator 

menjahit secara khusus bagian/komponen pola dari pakaian tersebut, hasil pakaian 

sesuai dengan sample dan work sheet, hasil pakaian sesuai dengan target yang 

telah ditentukan dan selama proses menjahit pakaian selalu ada pengecekan oleh 

bagian Quality Control. (Modul Pelatihan, 2015:43) 

1.5.5 Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan dua satuan pendidikan 

Nonformal seperti yang tertera dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Secara umum dalam pasal 26 ayat (5) 

dijelaskan bahwa Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang 

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

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

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. 

1.5.6 LKP Eka Mulya 

Eka Mulya merupakan salah satu Lembaga Kursus dan Pelatihan yang 

memberikan solusi bagi para pencari kerja yang ingin meniti karier bekerja di 

industri, salah satunya Industri Garmen dan Industri Tekstil. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Pembelajaran 

2.1.1 Pengertian Pembelajaran 

Pembelajaran berasal dari kata “ajar”, yang kemudian menjadi sebuah kata 

kerja berupa “pembelajaran”. Pembelajaran sebenarnya aspek kegiatan manusia 

yang kompleks. Adapun maksud dari pembelajaran secara sederhana adalah 

produk interaksi berkelanjutan antara pengembangan dan pengalaman hidup. 

Dalam makna yang lebih kompleks pembelajaran meruapakan usaha sadar dari 

seorang guru untuk membelajarkan siswanya (sebagai pengarah antara siswa 

dengan sumber belajar) dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Trianto, 

2010: 17). 

Menurut Nuha (2016: 143) pembelajaran merupakan interaksi bolak-balik 

anatara dua pihak yang saling membutuhkan, yaitu guru dan murid. Dalam 

interaksi tersebut terjadi komunikasi (transfer) yang intens dan terarah menuju 

suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Menurut Gagne dalam Rifa’i (2009:20) mengatakan bahwa pembelajaran 

merupakan serangkaian peristiwa eksternal partisipan yang dirancang untuk 

mendukung proses internal belajar. Peristiwa belajar ini dirancang agar pertisipan 

memperolah informasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Mappa (1994:11) istilah pembelajaran tidak dapat diuraikan 

dalam definisi yang tepat oleh karena itu istilah tersebut dapat digunakan dalam 

banyak hal. Pembelajaran digunakan untuk (1) memperoleh dan penguasaan 
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tentang apa yang telah di ketahui, (2) penyuluhan dan penjelasan mengenai arti 

pengalaman seseorang, dan (3) suatu proses pengujian gagasan yang terorganisasi 

yang relevan dengan masalah. Dengan kata lain istilah pembelajaran digunakan 

untuk menjelaskan suatu hasil, proses, atau fungsi. 

Menurut Hamalik (2014:57) Pembelajaran merupakan suatu kombinasi 

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

dan prosedur yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

Manusia terlibat dalam sistem pengajaran terdiri dari peserta didik, pendidik, dan 

tenaga pendidik. Material meliputi buku-buku, papan tulis, fotografi, slide dan 

film, audio dan video tape. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, 

perlengkapan audio visual, computer. Prosedur, meliputi jadwal dan metode 

penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian dan sebagainya. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa 

pembelajaran merupakan interaksi sosial yang terjadi antara pendidik dengan 

peserta didik, sehingga mewujudkan manusia pembelajar. 

2.1.2 Prinsip-prinsip Pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran dalam pelatihan sangat penting bagi peserta 

pelatihan, karena merupakan kunci dari program pelatihan dan penyampaian 

materi pelatihan. Indikator keberhasilan suatu program pelatihan apabila hasil 

yang didapatkan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya, maka 

dari itu agar pelaksanaan pembelajaran dapat berjalan dengan baik dibutuhkan 

startegi pembelajaran yang meliputi pendekatan, metode, teknik, dan media 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan. Menurut Rifa’i 
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(2009:32) ada beberapa prinsip pembelajaran yang harus dipahami oleh pendidik 

professional.  

2.1.2.1 Belajar Swa-arah 

Prinsip pertama dalam pembelajaran orang dewasa adalah bahwa partispan 

memutuskan apa yang mereka pelajari. Partisipan akan belajar apabila yang akan 

mereka ikuti sesuai dengan kebutuhan, keinginan dan minat partisipan.  

2.1.2.2 Belajar cara mengetahui cara-cara belajar 

Pembelajaran akan lebih bermakna apabila mampu menumbuhkan 

keinginan dan hasrat untuk belajar berkesinambungan dan mengetahui tentang 

cara-cara belajar. 

2.1.2.3 Belajar mengevaluasi diri 

Evaluasi diri merupakan prasyarat bagi perkembangan otonomi partisipan. 

Evaluasi yang berkaitan dengan kenaikan kelas kelulusan dan sejenisnya diyakini 

oleh partisipan akan menganggu aktivitas belajarnya. 

2.1.2.4 Pentingnya perasaan 

Pendidik orang dewasa hendaknya tidak adanya perbedaaan antara aspek 

kognitif dan aspek afektif dalam pembelajaran. Perasaan pendidik hendaknya 

menunjukkan rasa kasih sayang, persaudaraan, menghormati, menghargai, dan 

mendukung partisipan. 

2.1.2.5 Bebas dari ancaman 

Aktivitas belajar bagi orang dewasa kan lebih mudah jika terlepas dari 

ancaman. Ancaman yang dimaksud dapat berasal dari berbagai sumber seperti 

perilaku pendidik,evaluasi, kenaikan kelas, dan kelulusan. 
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Abu Hurairah r.a, Rosullah SAW bersabda: “ Barang siapa berkata 

kepada seorang anak kecil. Kemarilah dan ambillah, tetapi kemudian tidak 

diberikannya apa-apa, maka ia telah berdusta” (H.R. Ahmad). Berdasarkan 

uraian hadits tersebut terdapat beberapa prinsip yang dapat djadikan pelajaran dari 

suri tauladan Rosulluah, yaitu: (1) Motivasi, segala ucapan Rosulluah mempunyai 

kekuatan yang dapat menjadi pendorong untuk mencapai suatu tujuan. (2) Fokus, 

ucapan beliau, langsung pada inti pembicaraan. (3) Pembicaraan tidak terlalu 

cepat sehingga dapat memberikan waktu yang lama untuk menguasainya. (4) 

Repitisi, senantiasa mengulangi pengulangan tiga kali pada kalimat-kalimatnya 

supaya dapat diingat atau dihafal. (5) Analogi Langsung, memberikan contoh 

perumpaan. (6) Meperhatikan Keragaman, dapat melahirkan pemahaman yang 

berbeda tidak hanya terbatas dengan satu pemhaman saja. (7) Memperhatikan tiga 

tujuan moral, yaitu: kognitif, emosional, dan kinetik. (8) Memperhatikan 

perkembangan dan pertumbuhan. (9) Menumbuhkan Kreativitas Anak, dengan 

mengajukan pertanyaan. (10) Berbaur dengan anak-anak seperti makan besama. 

(11) Aplikasi, memberikan pekerjaan kepada anak yang berbakat. (12) Do’a, 

setiap perbuatan diawali dan diakhiri dengan menyebut asma Allah. (13) Teladan, 

satu kata antara ucapan dengan perbuatan. (Majid, 2013:131) 

Prinsip umum penggunaan strategi pembelajaran adalah bahwa tidak 

semua strategi pembelajaran cocok digunakan untuk mencapai semua tujuan dan 

semua keadaan. Setiap strategi mempunyai ciri khas tersendiri.  

Menurut Bab IV Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 

dikatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan 
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secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, 

serta psikologis peserta didik. Sesuia dengan isi peraturan pemerintah tersebut, 

maka ada beberapa prinsip dalam pengelolaan pembelajaran sebagai berikut: (1) 

Interaktif  maksudnya mengajar bukan sekadar menyampaikan atau mentrasfer 

ilmu dari guru ke siswa atau dari pelatih ke peserta pelatihan melainkan proses 

mengatur lingkungan yang dapat merangsang siswa atau peserta pelatihan belajar. 

(2) Inspiratif  proses pembelajaran merupakan proses yang inspiratif, yang 

memungkinkan siswa untuk mencoba dan melakukan sesuatu, proses pemecahan 

masalah, membuat hipotesis yang merangsang siswa untuk mencoba dan 

mengujinya. (3) Menyenangkan menciptakan suatu kondisi dimana pesrta 

pelatihan terbebas dari rasa takut dan menegangkan. Untuk menciptakan kondisi 

yang menyenangkan diperlukan  penataan ruang yang apik dan menarik serta 

pengelolaan pembelajaran yang hidup dan variatif. (4) Menantang 

mengembangkan kemampuan berpikir dapat merangsang kerja otak secara 

maksimal, kemmapuan tersebut dapat ditumbuhkan dengan cara 

mengembangakan rasa ingin tahu melalui kegiatan mencoba-coba, berpikir secara 

intuitif atau bereksplorassi. (5) Motivasi aspek yang sangat penting, tanpa adanya 

motivasi tidak mungkin siswa memiliki kemauan untuk belajar, motivasi itu akan 

muncul manakala peserta pelatihan merasa membutuhkan. 

2.1.3 Komponen-komponen Sistem Pembelajaran 



 
 

16 

 

 

Belajar merupakan proses perubahan tingkah laku. Namun akan sulit 

melihat bagaimana proses terjadinya perubahan perilaku pada diri seseorang, kan 

tetapi sebenarnya kita bisa menentukan apakah seseorang itu telah belajar atau 

belum, yaitu dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah proses 

pembelajaran berlangsung, menjadi pertanyaan besar, lalu bagaimana agar proses 

pembalajaran dapat berhasil? Sebagai suatu sisitem kita perlu menganalisis 

berbagai komponen yang membentuk sistem proses pembelajaran. 

Menurut Sanjaya (2011:58) komponen-komponen proses pemabalajaran 

terdiri dari tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi pembelajaran, media, dan 

evaluasi. Sudjana (2007:90) menjelaskan bahwa program pembelajaran mencakup 

tujuan pembelajaran, materi (bahan) pembelajaran, metode/teknik pembelajaran, 

media pembelajaran serta alat evaluasi hasil belajar. 

Menurut Ahmad Rifa’i (2009:39) komponen-komponen sistem 

pembelajaran terdiri dari menciptakan iklim belajar dan struktur organisasi, 

identifikasi dan diagnosis kebutuhan belajar, merumuskan tujuan pembelajaran, 

merancang pengalaman belajar, mengelola kegiatan belajar, evaluasi dan 

diagnosis kembali kebutuhan belajar, dan revisi pembelajaran.  

Menurut Sudjana (2007:98) pelaksanaan pembelajaran dalam pelatihan 

dilakukan melalui langkah-langkah pembinaan keakraban, identifikasi kebutuhan, 

aspirasi, dan potensi peserta pelatihan, penetapan kontrak belajar, tes awal peserta 

pelatihan, proses pembelajaran, dan tes akhir peserta pelatihan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa 

komponen sistem pembelajaran khususnya dalam pembelajaran pelatihan terdiri 
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dari menciptakan iklim belajar dan struktur kelompok, identifikasi dan diagnosis 

kebutuhan belajar,  merumuskan tujuan pembelajaran, merancang pengalaman 

belajar, penetapan kontrak belajar, tes awal peserta pelatihan, proses 

pembelajaran, tes akhir peserta pelatihan, evaluasi dan diagnosis kembali 

kebutuhan belajar. 

2.1.3.1 Menciptakan Iklim Belajar dan Struktur Kelompok 

Iklim belajar yang kondusif untuk belajar memegang peranan penting 

dalam pembelajaran. Iklim belajar yang menyenangkan mampu mendorong 

semangat partisipan untuk belajar optimal. Menurut Ahmad Rifa’i (2009:43 )ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi iklim belajar yaitu persiapan sarana dan 

kegiatan belajar, pengaturan lingkungan fisik, dan acara pembukaan kegiatan 

belajar.  

Seorang instruktur perlu memperhatikan kondisi awal peserta pelatihan 

ketika akan mulai melaksnakan pembelajaran memastikan bahwa peserta 

pelatihan terbebas dari keteganggan, kecemasan, stress, ataupun perasaan curiga 

terhadap instruktur. Iklim belajar disamping dipengaruhi oleh interkasi anatar 

manusia, juga dipengaruhi oleh lingkungan fisik. Penataan kursi, warna cat 

ruangan, penenmapatan papan tulis dan media pembelajaran, ketersediaan bahan 

bacaan atau perpustakaan dan sarana belajar lainnya dapat mempengaruhi 

motivasi belajar.  

Menciptakan lingkungan yang edukatif sangat penting dalam melakukan 

aktivitas belajar, karakteristik lingkungan edukatif yaitu sikap saling 

menghormati, partispasi aktif dalam pengambilan keputusan, kebebasan 
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berekspresi dan tersedia informasi, tanggungjawab bersama dalam menetapkan 

tujuan. Untuk menciptakan lingkungan edukatif salah satunya dengan 

pembentukan struktur kelompok atau pengurus yang juga akan mempengaruhi 

motivasi belajar. Keterkaitan unsur-unsur lingkungan dengan kebutuhan dan gaya 

belajar partisipan dapat menimbulkan budaya demokratis. Kepengurusan 

kelompok yang demokrtis selalu diwarnai oleh pelibatan seluruh anggota didalam 

menentukan dan melaksanakan kebijakan kelompok. Pelibatan iniberarti ikut serta 

memberikan tanggungjawab kepada setiap anggota terhadapa efektivitas 

kebijakan yang telah ditetapkan. Semaikin mereka terlibat, maka semakin kuat 

pula motivasinya dalam memperoleh keberhasilan belajar maupun keberhasilan 

kelompok. 

2.1.3.2 Identifikasi dan Diagnosis Kebutuhan Belajar 

Identifikasi kebutuhan belajar dengan melibatkan peserta pelatihan dalam 

mengenali, menyatakan, dan menyusun kebutuhan belajar, harapan, dan potensi 

yang dimiliki peserta pelatihan. Pelatih menanyakan secaran lisan maupun tertulis, 

tentang kebutuhan belajar mengenai apa yang ingin mereka capai melalui 

pelatihan. Kebutuhan belajar itu dapat berupa pengetAhuan keterampilan, sikap 

dan nilai yang ingin mereka miliki setelah mengikuti kegiatan pelatihan dalam 

mata latihan tertentu atau semua materi dalam pelatihan. Harapan peserta 

pelatihan perlu diidentifikasi untuk mencocokkan kebutuhan dan harapan yang 

telah disuusn selanjutnya oleh penyelenggaraa pelatihan dengan pernyataan 

mereka sebelum mengikuti pelatihan dan untuk memotivasi peserta pelatihan 
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sehingga program yang disusun dan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

mereka. 

Kebutuhan merupakan kesenjangan antara apa yang diinginkan dengan 

apa yang telah dimiliki, setiap peserta pelatihan yang baru telah membawa 

pelbagai macam kebutuhan dan setiap partisipan memiliki kebutuhan yang 

berbeda-beda. Untuk mendiagnosis keberagaman kebutuhan peserta pelatihan 

diperlukan asesmen dengan menggunakan teknik-teknik tertentu. 

Asesmen kebutuhan belajar dapat dilakukan dengan cara 1) dari individu 

yang bersangkutan dengan membuat sebuah kuesioner proyektif, melengkapi 

kalimat, 2) dari orang yang membantu peran individu, 3) dari media massa, 4) dari 

literature professional, 5) dari hasil survey, 6) menggunakan model kompetensi, 7) 

insiden kritis, 8) percakapan informal. 

2.1.3.3 Merumuskan Tujuan Pembelajaran 

Tujuan merupakan hasil usaha yang diinginkan, yakni hasil yang 

diinginkan pada akhir serangkaian kegiatan. Hasil belajar menurut Rifa’i 

(2009:74) merupakan perubahan perilaku yang diperolah partisipan setelah 

mengalami aktivitas belajar. Perolehan aspek-aspek tersebut bergantung dengan 

apa yang dipelajari oleh partisipan, oleh karena itu ketika seorang partisipan 

mempelajari tentang konsep, maka seoarang partisipan harus memahami dan 

menguasai konsep apa yang telah dipelajari. 
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Menurut Gerlach dan Ely, 1980 dalam Rifa’i (2009:74) tujuan 

pembelajaran merupakan deskripsi tentang perubahan perilaku yang diinginkan 

atau deskripsi produk yang menunjukkan bahwa belajar telah terjadi. 

Menurut Rifa’i (2009:75) istilah tujuan pembelajaran dapat ditafsirkan 

menjadi tiga macam 1) tujuan pendidikan (educational purpose) tujuan 

pendidikan mengacu pada tujuan kelembagaan dan sosial yang ingin diperoleh 

melalui kegiatan pendidikan orang dewasa. 2) tujuan khusus program (program 

objectivies) mengacu pada hasil pendidikan secara menyeluruh yang akan 

dijadikan sebagai dasar pada kegiatan berikutnya. 3) tujuan khusus belajar 

(learning objectivies) mengacu pada hasil perilaku spesifik untuk membantu 

partisipan melakukan kegiatan belajar tertentu. 

Menurut Sudjana (2007:120) Tujuan Pembelajaran di bagi menjadi dua 

yaitu Tujuan Pembelajaran Umum dan Tujuan Pembelajaran Khusus. Tujuan 

Pembelajaran Umum merupakan tujuan yang bersifat umum dan luas 

mengandung berbagai keinginan dan harapan. Jenis-jenis pembelajaran umum 

yang digunakan dalam pembekajaran pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. 

Sedangkan Tujuan Pembelajaran Khusus dirumuskan dalam pembelajaran yang 

lebih spesifik, terbatas, dan diangkat dari kebutuhan belajar yang terdapat dalam 

kebutuhan pelatihan. 

Menurut Hamalik (2014:63) Tujuan Pembelajaran yaitu membentuk warga 

Negara yang baik yaitu warga Negara yang dapat bekerja di masyarakat. Seorang 

warga Negara yang baik bukan menjadi konsumen, tetapi yang lebih penting ialah 

menjadi seorang produsen. Untuk menjadi seorang produsen, maka dia harus 
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memiliki keterampilan berbuat dan bekerja, menghasilkan barang-barang dan 

benda-benda kebutuhan masyarakat. 

Menurut Sanjaya (2011:86) Tujuan Pembelajaran merupakan kemampuan 

(kompetensi) atau keterampilan yang diharapkan dapat dimiliki oleh siswa setelah 

mereka melakukan proses pembelajaran tertentu. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa 

Tujuan Pembelajaran yaitu adanya perubahan perilaku yang menjadikan manusia 

sebagai makhluk pembelajar yang mampu membelajarkan diri sendiri maupun 

orang lain.  

Menurut Sanjaya (2011:64) ada beberapa alasan mengapa tujuan perlu 

dirumuskan dalam merancang suatu program pembelajaran. Pertama, rumusan 

tujuan yang jelas dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan 

pembelajaran. Kedua, tujuan pembeljaran dapat digunakan sebagai pedoman dan 

panduan kegiatan belajar siswa. Ketiga, tujuan pembelajaran dapat membantu 

dalam medesain sistem pembelajaran. Keempat, tujuan pembelajaran dapat 

digunakan sebagai control dalam mennetukan batas-batas dan kualitas 

pembelajaran. 

Perumusan tujuan merupakan aspek penting didalam kegiatan 

pembelajaran karena tujuan itu akan memberikan arah dan pemilihan  strategi 

pembelajaan. Tujuan pembelajaran yang baik mengandung empat unsur 1) 

menyatakan orang (partisipan)  yang akan melakukan kegiatan, 2) meggambarkan 

sesuatu yang dilakukan atau dihasilkan oleh partisipan, 3) menyatakan kondisi 
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dimana perilaku itu terjadi, dan 4) menetapkan standar yang menetapkan 

perolehan tujuan. (Rifa’i, 2009:92) 

2.1.3.4 Merancang Pengalaman Belajar 

Pengelolaan pengalaman belajar pada pendidikan memegang peranan 

penting dalam setiap pembelajaran, karena meskipun kekuatan belajar ditentukan 

oleh belajarnya. Namun pengalaman belajar yang menarik akan menentukan 

motivasi dan ketahanan belajar. Kemenarikan dan keberagaman pengalaman 

belajar tidak hanya menimbulkan pembelajaran tapi juga keikutsertaan yang akan 

memperoleh pengalaman baru karena adanya interaksi sosial antar peserta 

pelatihan maupun dengan instruktur. Oleh karena itu instruktur perlu merancang 

pengalaman belajar sebaik mungkin agar termotivasi untuk belajar lebih giat. 

(Rifa’i, 2009:97) 

Ada beberapa teknik untuk mengorganisasikan materi pembelajaran, dari 

sederhana ke kompleks, berdasarkan prasyarat, dari keseluruhan menuju 

kebagian-bagian, dan berdasarkan pada kronologi waktu kejadian. Materi 

pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan peserta pelatihan dalam aspek 

kontuinitas, urutan, dan keterpaduan. Penentuan metode pembelajaran dalam 

mengorganisasikan pengalaman belajar hendaknya mampu mendorong partisipan 

untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran dalam pelatihan. Serta pemilihan 

media hendaknya memperhatikan tujuan pembelajaran agar mereka termotivasi 

untuk belajar. 
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2.1.3.5 Penetapan Kontrak Belajar 

Menurut Sudjana (2007:199) kontrak pembelajaran (learning contact) 

merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh peserta pelatihan untuk mengikuti 

pembelajaran dalam pelatihan. Format kontrak pembelajaran biasanya telah 

disediakan oleh penyelenggara program pelatihan.isi format kontak pembelajaran 

mencakup komitmen peserta didik untuk mengikuti semua kegiatan pelatihan, 

kesanggupan mengikuti semua pelatihan, penggunaan materi pwlatihan untuk 

perubahan sikap dan perilakunya. Kesediaan untuk saling belajar, kegunaan hasil 

pelatihan dalam tugas atau kegiatan dan kehidupannya, serta umpan balik 

terhadap pelatihan. 

2.1.3.6 Tes Awal Peserta Pelatihan 

Tes awal peserta pelatihan adalah untuk mengetahui kompetensi awal 

(pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai) yang dimiliki peserta pelatihan pada 

saat sebelum mengikuti pembelajaran. Hasil tes awal berguna untuk 

membandingkan dengan perubahan kompetensi akhir setelah peserta pelatihan 

mengikuti mata latihan dan atau program pelatihan. Teknik yang digunakan dalam 

tes awal antara lain tes (objektif, essai), wawancara, tes performansi, observasi, 

dan lembar pendapat. (Sudjana, 2007:201) 

Hasil tes awal yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis untuk 

mengetahui posisi rata-rata kelompok peserta pelatihan sebelum mengikuti 

pembelajaran. Skor rata-rata kelompok tes awal dapat digolongkan kedalam 

kategori tidak mengetahui (0), sangat rendah (1), rendah (2), sedang (3), tinggi 

(4), dan sangat tinggi (5). 
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2.1.3.7 Proses Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan serangkaian peristiwa ekternal yang dirancang 

untuk mendukung proses internal belajar. Tujuan perancangan kegiatan 

pembelajaran adalah untuk memberikan dukungan terhadap proses belajar. Proses 

pembelajaran merupakan proses komunikasi antara fasilitator dengan partisipan, 

atau antar partisipan. 

Proses pembelajaran dalam pelatihan menggunakan strategi yang 

mencakup pendekatan, metode, teknik, dan media pembelajaran. Pendekatan 

terdiri atas pendekatan andragogi, pedagogi, dan kontinum. Andragogi adalah 

ilmu dan seni untuk membantu orang dewasa belajar (the science and art of 

helping adults learn). Dalam pendekatan andragogik, peranan pendidik dalam 

proses pembelajaran adalah sebagai fasilitator. Pedagogi adalah ilmu dan seni 

menagajar anak-anak (the science and arts of teaching children). Sedangkan 

kontinum adalah gabungan antara pedagogi dan andragogi.  

Menurut Sudjana (2007:202) metode pembelajaran berkitan dengan 

pengorganisasian peserta pelatihan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran, 

sedangkan teknik pembelajaran adalah cara-cara pelaksanaan yang dipilih dan 

digunakan oleh pelatih dalam metode pembelajaran tertentu untuk membantu 

peserta pelatihan melakukan kegiatan belajar. Media pembelajaran adalah sarana 

atau kondisi tertentu yang digunakan dalam metode dan teknik pembelajaran 

sehingga kegiatan belajar menjadi lebih menarik, mantap, dan bermanfaat. 

Dengan demikian, metode, teknik, dan media pembelajaran merupakan satu 
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kesatuan yang saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya dalam 

pelaksanaan proses pelatihan. 

Menurut Ahmad Rifa’I (2009:123) pembelajaran merupakan suatu proses 

yang melewati tiga tahapan yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Kegiatan pendahuluan memegang peranan penting karena 

berfungsi untuk menciptakan suasana belajar atau pelatihan yang berdampak pada 

motivasi dan perhatian partisipan terhadap kegiatan-kegiatan yang akan diikuti, 

yaitu 1) bagaimana menciptakan iklim belajar yang kondusif yang dipengaruhi 

oleh tata ruang, fasilitas belajar, dan hubungan antar manusia. 2) memberi acuan 

belajar, acuan belajar dilakukan dengan empat cara yaitu: a) mengemukakan 

tujuan dan batas-batas tugas, b) menyarankan langkah-langkah yang akan 

ditempuh, c) mengingatkan masalah pokok yang akan dibahas, dan mengajukan 

pertanyaan. 3) membuat kaitan atau jalinan konseptual dengan cara yaitu: a) 

menyatakan pertanyaan apersepsi yakni pertanyaan mengenai materi 

pembelajaran lama yang telah dipelajari sebelumnya. b) merangkum materi 

pembelajaran yang lama dengan maksud untuk memetakan materi yang telah 

dipelajari oleh partisispan. 

Kegiatan inti dalam pembelajaran bergantung pada teknik pembelajaran 

yang akan digunakan yaitu memberikan bimbingan belajar dengan mengajukan 

beberapa pertanyaan dan juga memberikan balikan yang bersifat mengoreksi 

jawaban yang disampaikan oleh partispan. Kegiatan penutup pembelajaran sama 

pentingnya dengan pendahuluan pembelajaran. Dalam penutup pembelajaran ada 

tiga kegiatan pokok yaitu a) mengkaji kembali, apakah materi pembelajaran yang 
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telah dipelajari oleh partisipan sesuai dengan tujuan pembelajaran. b) evaluasi 

belajar, sebagai salah satu indikator yaitu ketercapaian tujuan pembelajaran oleh 

partisipan. c) memberikan tindak lanjut sebagai jembatan penghubung materi dan 

pengalaman pembelajaran yang diperoleh dengan pengalaman yang akan datang. 

2.1.3.8 Tes Akhir Peserta Pelatihan 

Tes akhir dilakukan dalam setiap mata latihan dan dalam gabungan semua 

mata latihan yang tercantum dalam kurikulum pelatihan.format tes akhir dapat 

berupa tes awal pelatihan atau dapat dimodifikasi namun informasi dan hasilnya 

sama. 

Tingkat Pemahaman 

Sebelum 

Pembelajaran 

Rendah – Tinggi 

Materi Pelatihan 

Tingkat Pemahaman 

Setelah Pembelajaran 

Rendah - Tinggi 

0 1 2 3 4 5 Evaluasi terhadap 

Perencanaa Program SDM 

0 1 2 3 4 5 

      Evaluasi terhadap 

Pengorganisasian Program 

SDM 

      

      Evaluasi terhadap 

Penggerakan SDM 

      

      Evaluasi terhadap       



 
 

27 

 

 

Pembinaan SDM 

      Evaluasi terhadap Penilaian 

Program SDM 

      

      Evaluasi terhadap 

Pengembangan Program 

SDM 

      

 

Tabel 1. Format Gabungan Pretest dan Postest 

2.1.3.9 Evaluasi dan Diagnosis Kembali Kebutuhan Belajar 

Evaluasi program pembelajaran sama pentingnya dengan evalusai 

partisipan. pendidik atau instruktur pelatihan yang telah merumuskan tujuan 

pembelajaran harus mampu mengevaluasi program pembelajarannya. Evaluasi 

program pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berbagai cara observasi, dengan 

cara mengamati beberapa partisipan yang sedang melakukan pelatihan. Hasil 

evaluasi yang telah didapat digunakan untuk merancang program pembelajaran 

tahap berikutnya, dan hasil evaluasi harus disampaikan kepada peserta pelatihan 

dan pihak-pihak terkait. Setelah mengevaluasi proses pembelajaran atau program 

pelatihan, kegiatan yang sudah terlaksana didiagnosis kembali untuk memberikan 

pelayanan pembelajaran dalam pelatihan tahap berikutnya. Kebutuhan-kebutuhan 

apa yang akan dipelajari sebagai lanjutan dari pembelajaran yang telah dialami, 

dan kebutuhan-kebutuhan apa yang belum terpenuhi selama mengikuti 

pembelajaran sehingga memerlukan pembinaan lebih lanjut. 
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Menurut Sudjana (2007:212) ada tiga tahapan perubahan perilaku peserta 

pelatihan yang dievaluasi yaitu 1) pengukuran tentang sujauh mana keluaran 

(output) pelatihan berupa perubahan perilaku peserta pelatihan dalam ranah 

keterampilan (psikomotorik), pengetahuan (kognitif), dan sikap serta nilai 

(afektif). Perubahan perilaku peserta pelatihan dapat diukur pada saat sebelum 

pelatihan, pada saat pelatihan sedang berlangsung, dan saat pelatihan telah selesai. 

2) pemantauan (observasi) terhadap penampilan para peserta atau lulusan 

pelatihan setelah mereka kembali ke masyarakat atau ke lembaga mereka bekerja. 

3) pengukuran tentang pengaruh (outcame) pelatihan pada lembaga dan 

masyarakat. Pengaruh terhadap lembaga penyelenggara pelatihan berkaitan 

dengan nilai-nilai yang diperoleh lembga penyelenggara pelatihan berkaitan 

dengan nilai-nilai yang diperoleh lembaga setelah melaksanakan pelatihan. 

2.2 Strategi 

2.2.1 Pengertian Strategi 

Strategi berasal dari “kata benda” dan “kata kerja” dalam bahasa Yunani. 

Sebagai kata benda, strategos merupakan gabungan kata stratos (militer) dengan 

“ago” (memimpin). Sebagai kata kerja, stratego berarti merencanakan (to plan). 

Pada awalnya strategi dikenal dalam dunia militer terutama terkait dengan 

perang, yakni diartikan sebagai cara penggunaan seluruh kekuatan militer untuk 

memenangkan suatu peperangan. Namun demikian, makna itu telah meluas tidak 

hanya dalam kondisi perang tetapi juga damai, dan dalam berbagai bidang antara 

lain ekonomi, sosial, dan pendidikan. (Trianto, 2015:81) 
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia  (1998) dalam Trianto (2015:81) 

ada beberapa pengertian dari strategi yakni (1) ilmu dan seni menggunakan semua 

sumber daya bangsa untuk melaksanakan kebijaksanaan tertentu dalam perang 

dan damai, (2) rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran 

khusus, sedangkan metode adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk 

mencapai maksud. 

Menurut Majid (2015:3) strategi merupakan suatu pola yang direncanakan 

dan ditetapkan secara sengaja untuk melakukan kegiatan atau tindakan. Strategi 

mencakup tujuan kegiatan, siapa yang terlibat dalam kegiatan, isi kegiatan, proses 

kegiatan, dan sarana penunjang kegiatan. 

Menurut Steven P Robin. 1995 dalam Khomsun, (2014:1) strategi 

merupakan merupakan satu kesatuan konsep yang luas dan yang memilik berbagai 

dimensi, antara lain dimensi inovasi, differensiasi, cakupan, sasaran, lokasi dan 

dimensi biaya  secara umum strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis 

besar haluan untuk bertindak dalam berusaha mencapai sasaran yang telah 

ditentukan. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa 

strategi mempunyai hubungan dengan politik, strategi juga bisa dikatakan sebagai 

suatu rencana yang telah disusun untuk melaksanakan kegiatan guna mencapai 

tujuan yang telah dirumuskan. 

2.2.2 Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan komponen penting dalam sistem 

pembelajaran. Strategi pembelajaran terjadi dengan bagaimana materi disiapkan, 
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metode apa yang terbaik untuk menyampaikan materi pembelajaran tersebut, dan 

bagaimana bentuk evaluasi yang tepat digunakan untuk mendapatkan umpan balik 

pembelajaran. 

Kurikulum 2004 berbasis kompetensi dijelaskan bahwa untuk mencapai 

pembelajaran efektif guru perlu mempertimbangkan beberapa strategi, strategi 

pembelajaran efektif tersebut diuraikan oleh depdiknas (2003) : 1) bagaimana 

mengaktifkan siswa, 2) bagaimana siswa membangun peta konsep, 3) bagaimana 

mengumpulkan informasi dengan stimulus pertanyaan efektif, 4) bagaimana 

menggali informasi dari media cetak, 5) bagaimana membandingkan dan 

mensintesiskan informasi, 6) bagaimana mengamati (mengawasi) kerja siswa 

secara aktif, 7) bagaimana cara menganalisis dengan peta akibat atau roda masa 

depan, serta 8) bagaimana melakukan kerja praktik. 

Menurut Darmansyah (2010: 20) Strategi Pembelajaran yaitu 

pengorganisasian, penyampaian dan pengelolaan berbagai sumber belajar yang 

dapat mendukung terciptanya pembelajaran yang menyenangkan dan berhasil 

secara efektif. 

Menurut Trianto (2015: 83) Strategi Pembelajaran suatu kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran 

dapat dicapai secara efektif dan efisien. 

Menurut Soedjadi (1999: 101) dalam Trianto (2015: 82)  Strategi 

Pembelajaran merupakan suatu siasat melakukan kegiatan pembelajaran yang 

bertujuan mengubah suatu keadaan pembelajaran kini menjadi keadaan 

pembelajaran yang diharapkan. Untuk mengubah keadaan itu dapat ditempuh 
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dengan berbagai pendekatan pembelajaran. Lebih lanjut Soedjadi menyebutkan 

bahwa dalam satu pendekatan dapat dilakukan lebih dari satu metode dan dalam 

satu metode dapat digunakan lebih dari satu teknik. Secara sederhana dapat 

dirunut sebagai rangkaian: 

Teknik         Metode       Pendekatan          Strategi 

Menurut Majid (2015:7) Strategi Pembelajaran adalah pendekatan 

menyeluruh dalam suatu sistem pembelajaran yang berupa pedoman umum dan 

kerangka kegiatan untuk mencapai tujuan umum pembelajaran, yang dijabarkan 

dari pandangan falsafah atau teori belajar tertentu. 

Menurut Sanjaya (2011:128) suatu strategi pembelajaran yang ditentukan 

guru akan bergantung pada pendekatan yang digunakan, sedangkan bagaimana 

menjalankan strategi itu dapat ditetapkan sebagai metode pembelajaran. Dalam 

upaya menjalan metode pembelajaran guru dapat menentukan teknik yang 

dianggapnya relevan dengan metode, dan penggunaan teknik itu setiap guru 

memiliki taktik yang mungkin berbeda antara guru yang satu dengan gutu yang 

lain. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa 

Strategi Pembelajaran merupakan sebuah perencanaan sistem pembelajaran yang 

didalamnya terdapat pendekatan, metode, teknik, serta taktik yang saling 

berhubugan untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.. 

2.2.3 Klasifikasi  Strategi Pembelajaran 

Strategi dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu: strategi pembelajaran 

langsung (direct intruction), tak langsung (indirect instruction), melalui 
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pengalaman (experimental), interaktif (interactive instruction), mandiri, 

(Daryanto, 2015:149-150), 

2.2.3.1 Strategi pembelajaran langsung (Direct Instruction) 

Strategi pembelajaran langsung (Direct Instruction) merupakan strategi 

yang kadar berpusat pada gurunya paling tinggi dan paling sering digunakan. Pada 

strategi ini termasuk didalamnya metode-metode ceramah, pertanyaan didaktik, 

pengajaran eksplisit, praktik, latihan, serta demonstrasi. Strategi pembalajaran 

langsung efektif digunakan untuk memperluas informasi atau mengembangkan 

keterampilan langkah demi langkah. 

2.2.3.2 Strategi pembelajaran tidak langsung (Indirect Instruction) 

Strategi pembelajaran tidak langsung (Indirect Instruction)ibatkan bentuk 

keterlibatan tinggi siswa dalam melakukan observasi, penyelidikan, 

penggambaran inferensi berdasarkan data, atau pembentukan hipotesis. Dalam 

pembelajaran tidak langsung, peran guru beralih dari penceramah menjdi 

fasilitator, pendukung dan sumber personal. Guru merancang lingkungan belajar, 

memberikan siswa untuk terlibat dan memungkinkan memberikan umpan balik 

kepada siswa ketika mereka melakukan inkuiri. 

2.2.3.3 Strategi pembelajaran interaktif (Interactive Instruction) 

Strategi pembelajaran interaktif (Interactive Instruction) merujuk kepada 

bentuk diskusi dan saling berbagi diantara peserta didik. Seaman dan Fellenz 

(1989) dalam Darmansyah (2015: 150) mengemukakan bahwa diskusi dan saling 

berbagi akan memberikan kesempatan akan memberikan kesempatan kepada 

siswa untuk memberikan reaksi terhadap gagasan, pengalaman, pandangan, dan 
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pengetahuan guru atau kelompok, serta mencoba mencari alternatif dalam 

berpikir. Strategi interaktif dikembangkan dalam rentang pengelompokan dan 

metode-metode interaktif yang didalamnya terdapat bentuk-bentuk diskusi kelas, 

diskusi kelompok kecil, atau pengerjaan tugas kelompok, dan kerja sama siswa 

berpasangan. 

2.2.3.4 Strategi pembelajaran melalui pengalaman (Empirik) 

Strategi pembelajaran melalui pengalaman (Eksperiental Learning) 

menggunakan bentuk sekuens induktif, berpusat pada siswa, dan berorientasi pada 

aktivitas, penekanan pada startegi pembelajaran pengalaman pada proses belajar 

bukan hasil belajar. 

2.2.3.5 Strategi belajar mandiri (Independent Study)  

Strategi belajar mandiri (Independent Study) merujuk kepada penggunaan 

metode pembelajaran yang tujuanya adalah mempercepat pengembangan inisiatif 

individu siswa, percaya diri, dan perbaikan diri. Fokus strategi belajar mandiri 

siswa dibawah bimbingan atau supervise guru. Belajar mandiri menuntut siswa 

untuk bertanggungjawab dalam merencanakan dan menentukan keceatan 

belajarnya. 

Menurut Rowntree dalam Sanjaya (2011:128) mengelompokkan strategi 

pembelajaran penyampaian penemuan (exposition-discovery learning) dan strategi 

pembelajaran kelompok atau strategi pembelajaran individual (group-individual 

learning).  

Strategi pembelajaran penyampaian penemuan (exposition-discovery 

learning). Dalam strategi exposition bahan ajar disajikan dalam bentuk jadi dan 
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siswa dituntut untuk menguasai bahan tersebut, guru sebgaia penyampai 

informasi.  Strategi discovery bahan ajar dicari dan ditemukan sendiri oleh siswa 

melalui berbagai aktivitas, dan guru hanya sebagai fasilitator. 

Strategi pembelajaran kelompok tidak memerhatikan kecepatan belajar 

individual, setiap individu dianggap sama sedangkan strategi pembelajaran 

individual (group-individual learning) kecepatan, kelambatan dan keberhasilan 

pembelajaran siswa sangatlah ditentukan oleh kemampuan individu. 

2.2.4 Komponen Strategi Pembelajaran 

Strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus 

dikerjakan instruktur dan peserta pelatihan agar tujuan pembelajaran dapat dicapai 

secara efektif dan efisien. Sehingga strategi pembelajaran mengacu kepada 

pengertian sebagai seperangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain 

untuk mencapai tujuan. Menurut Sanjaya (2011:58) komponen dari strategi 

pembelajaran antara lain tujuan, materi pelajaran, metode atau strategi 

pembelajaran, media dan evaluasi. Agar tujuan itu tercapai, semua komponen 

yang ada harus diorganisasikan sehingga antar sesama komponen terjadi 

kerjasama. 

2.2.4.1 Tujuan 

Tujuan merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem 

pembelajaran. mau dibawa kemana siswa, apa yang harus dimiliki oleh siswa, 

semuanya tergantung pada tujuan yang ingin dicapai. 

2.2.4.2 Isi atau Materi Pelajaran 
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Isi atau materi pelajaran merupakan komponen kedua dalam sistem 

pembelajaran. materi pelajaran merupakan inti dari proses pembelajaran. artinya 

sering terjadi proses pembelajaran diartikan sebagai proses penyampaian materi, 

hal ini jika tujuan utama dalam pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran. 

2.2.4.3 Metode atau Strategi 

Strategi atau metode merupakan komponen yang juga sangat menentukan. 

Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. 

Bagaimanapun lengkapnya komponen lain, tanpa dapat diimplementasikan 

melalui strategi yang tepat, maka komponen tersebut tidak akan memiliki makna 

dalam proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu setiap pendidik maupun 

instruktur harus memahami secara baik peran dan fungsi metode dan strategi 

dalam pelaksanaan proses pembelajaran. 

2.2.4.4 Media 

Alat dan sumber merupakan sebagai alat bantu yang memliki peran 

penting. Dalam kemajuan teknologi seperti ini memungkinkan siswa dapat belajar 

dari mana saja, kapan saja dengan memanfaatkan hasil-hasil teknologi. 

2.2.4.5 Evaluasi 

Evaluasi merupakan komponen terakhir dalam sistem proses 

pembelajaran. evaluasi bukan saja berfungsi melihat keberhasilan siswa dalam 

proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atau 

pamong belajar atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. melalui evaluasi 

kita dapat melihat kekurangan dalam pemanfaatan berbagai komponen sistem 

pembelajaran. 
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2.2.5 Fungsi Penerapan Strategi Pembelajaran 

Pemilihan strategi pembelajaran yang tepat dalam suatu pembelajaran agar 

dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelum pembelajaran 

berlangsung. Barlian (2013: 246) menyatakan bahwa strategi pembelajaran perlu 

dirancang dan ditetapkan sebelum melaksanakan pembelajaran. Strategi 

pembelajaran yang baik, akan menghasilkan hasil pembelajaran yang maksimal. 

Dick dan Carey dalam Majid (2013: 46) menjelaskan tentang fungsi dari 

penerapan strategi pembelajaran yaitu: (1) sebagai ramuan untuk mengembangkan 

bahan ajar; (2) sebagai seperangkat kriteria untuk mengevaluasi bahan ajar yang 

telah ada; (3) sebagai seperangkat kriteria dan formula untuk merevisi bahan ajar 

yang telah ada; (4) sebagai kerangka kerja untuk merencanakan catatan ceramah 

kelas, latihan kelompok interaktif, dan penugasan pekerjaan rumah. 

2.2.6 Pemilihan Strategi Pembelajaran 

Pemilihan strategi pembelajaran harus memperhatikan ketepatanya karena 

berpengaruh terhadap hasil belajar peserta pelatihan. Pemilihan strategi 

pembelajaran dalam penelitian ini didasarkan pada karakteristik strategi 

pembelajaran dan karakteristik metode pembelajaran karena metode merupakan 

bagian dari strategi pembelajaran. Karakteristik strategi pembelajaran menurut 

Majid (2013: 108) yaitu: (1) tujuan pembelajaran; (2) aktivitas dan pengetahuan 

siswa; (3) intregitas bidang studi/ pokok bahasan; (4) alokasi waktu dan sarana 

penunjang; (5) jumlah siswa; (6) pengalaman dan kewibawaan guru. Nurhidayati 

(2011: 5) menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam memilih 

metode yaitu: (1) tujuan pembelajaran; (2) karakteristik materi pembelajaran; (3) 
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jenis/bentuk kegiatan; (4) ukuran kelas; (5) kepribadian dan kemampuan guru; (6) 

karakteristik peserta didik; (7) waktu; (8) sarana dan prasarana yang tersedia. 

Beberapa karakteristik dalam pemilihan strategi pembelajaran yang 

dikemukakan oleh ahli, penulis menegaskan bahwa dalam menerapkan strategi 

pembelajaran harus memperhatikan ketepatan antara strategi pembelajaran 

dengan: (1) tujuan pembelajaran; (2) jenis/bentuk kegiatan; (3) karakteristik 

peserta pelatihan; (4) kemampuan instruktur. Penentuan karakteristik yang 

digunakan untuk mengukur ketepatan pemilihan strategi pembelajaran dalam 

penelitian ini didasarkan pada kondisi kegiatan belajar di lapangan. 

2.3 Pelatihan 

2.3.1 Pengertian Pelatihan 

Istilah pelatihan merupakan terjemahan dari kata “training” dalam bahasa 

Inggris. Secara harfiah akar kata “training” adalah “train, yang berarti: 1) 

memberi pelajaran dan praktik (give teaching and practice), 2) menjadikan 

berkembang dalam arah yang dikehendaki (cause to grow in a required direction), 

3) persiapan (preparation), dan 4)  praktik (practice). Kamil (2012:3). 

Pendidikan sebagai ilmu mencakup ilmu pendidikan umum yang 

mencakup ilmu pendidikan teoritis, praktis, dan terapan. Pelatihan termasuk 

kedalam ilmu pendidikan praktis, atau dalam penerapanya pada situasi atau 

layanan khusus tergolong kedalam ilmu pendidikan terapan. Manajemen pelatihan 

menurut pendapat Hersey dan Blanchard (1983), dalam bukunya Mnagement of 

Organizational Behavior: Utilizing Human Resources, yang mengemukakan 
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bahwa “Management as working together with or through other people, 

individuals or groups, to accomplish organizational goals” (Sudjana, 2007:6). 

Menurut pendapat diatas pelatihan merupakan kegiatan pihak 

penyelenggara pelatihan bersama atau melalui orang lain, baik perorangan 

maupun kelompok, dalam mencapai tujuan organisasi atau lembaga 

penyelenggara pelatihan. Pengelolaan pelatihan dilakukan melalui fungsi-fungsi 

manajemen pelatihan. Yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan, 

pembinaaan, penilaian, dan pengembangan. Secara axiologis, kegunaan pelatihan 

bagi individu terjadinya peningkatan keterampilan, pengetahuna, sikap dan nulai-

nilai baru dan mampu melksanakan tugas secara mandiri. Bagi lembaga 

tercapainya tujuan-tujuan lembaga dan bagi masyarakat timbulnya pengaruh 

positif terhadap tingkat partisipasi bagi pembagunan masyarakat. 

Secara ontologis, pengertian pelatihan telah dirumuskan oleh para ahli, 

diantaranya oleh Friedman dan Yarbrough (1985:4) dalam Sudjana (2007:4) yang 

menyatakan bahwa, training is a process used by organization to meet their goals. 

It is called into operation when a discrepancy is perceived between the current 

situation and a preferred state of affairs. The trainer’s role is to facilitate 

trainee’s movement from the status quo toward the ideal. Pelatihan adalah upaya 

pembelajaran yang diselenggarakan oleh organisasi (instansi pemerintah, lembaga 

swadaya masyarakat, perusahaan, dan lain sebagainya) untuk memenuhi 

kebutuhan atau untuk mencapai tujuan organisasi. Keberhasilan suatu pelatihan 

dapat dilihat dari kenyataan atau performansi sumber daya manusia yang terlibat 

dalam organisasi pada saat ini kepada kenyataan atau performansi sumber daya 
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manusia yang seharusnya atau yang diinginkan oleh organisasi atau lembaga. 

Artinya suatu pelatihan itu mampu memberikan keterampilan atau pengetahuan 

yang dibutuhkan pada masa mendatang dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. 

Menurut Edwin B. Flippo dalam Kamil (2012: 3) mengemukakan bahwa: 

“Training is the act of increasing the knowledge and skill of an employee for 

doing a particular job”, pelatihan adalah tindakan meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan seseorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu. 

Michael J. Jucius dalam Kamil (2012: 3) mengemukakan bahwa: “The 

term training is used here to include any process bay wich the aptitudes, skill, and 

abilities of employes to perform specipic jobs are in creased”, pelatihan untuk 

menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, keterampilan, dan 

kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan tertentu. 

Instruksi Presiden No. 15 tahun 1974 pengertian pelatihan dirumuskan 

sebagai berikut: 

Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk 

memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan 

yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat, dan dengan menggunakan 

metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat (4) dinyatakan bahwa lembaga pelatihan 

merupakan satuan pendidikan nonformal, disamping satuan pendidikan lain-lain 

adalah kursus, kelompok belajar, majlis ta’lim, kelompok bermain, taman 

penitipan anak, pusat kegiatan belajar masyarakat, serta satuan pendidikan yang 

sejenis. 
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Menurut Sutarto (2012:4) pelatihan dalam pendidikan nonformal 

merupakan penciptaan suatu lingkaran dimana peserta pelatihan mempelajari atau 

memperoleh sikap, kemampuan dan keahlian, pengetahuan dan perilaku spesifik 

yang berkaitan dengan tugas dan pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi 

yang dilakukan dan ditekuninya. 

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dikemukakan bahwa 

pelatihan merupakan bagian dari pendidikan nonformal untuk meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan agar dapat menyesuaikan tuntutan kerja yang 

dibutuhkan. 

2.3.2 Tujuan Pelatihan 

Moekijat, (1993:2-3) dalam Sutarto (2012:9) pelatihan dilaksanakan dalam 

rangka a) menambah keahlian, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan 

lebih cepat dan lebih efektif, b) mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan 

dapat diselesaikan secara rasional, dan mengembangkan sikap, sehingga 

menimbulkan kerjasama. 

Kaitannya dengan peningkatan kinerja PTK-PAUDNI, pelatihan dilakukan 

untuk mencapai tujuan, a) memutahirkan keahlian para PTK-PAUDNI sejalan 

dengan perkembanggan teknologi, b) membantu memecahkan permasalahan 

operasional, c) mempersiapkan PTK-PAUDNI  untuk suatu promosi tertentu, d) 

mengorientasikan PTK-PAUDNI terhadap organisasi, e) menambah keahlian, 

sehingga pekerjaan dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif 

mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara 

rasional, dan mengembangkan sikap sehingga menimbulkan kemauan kerja sama, 



 
 

41 

 

 

f) agar satuan kerja bisa bersaing, g) memperkuat komitmen tenaga PTK-

PAUDNI. (Sutarto, 2012:10). 

Secara khusus dalam kaitan dengan pekerjaan, Simamora (1995) dalam 

Kamil (2012:11) mengelompokkan tujuan pelatihan kedalam lima bidang, yaitu a) 

memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan teknologi, 

melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat secara efektif 

menggunakan teknologo-teknologi baru, b) mengurangi waktu belajar bagi 

karyawan untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan, c) membantu memecahkan 

permasalahan operasional, d) mempersiapkan karyawan untuk promosi, dan f) 

mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. 

2.3.3 Prinsip-prinsip Pelatihan 

Pelatihan merupakan bagian dari proses pembelajaran, maka prinsip-

prinsip pelatihanpun dikembangkan dari prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-

prinsip umum agar pelatihan berhasil adalah sebagai berikut : 1) prinsip perbedaan 

individu, perbedaan individu dalam latar belakang sosial, pendidikan, 

pengalaman, minat, bakat, dan kepribadian dalam menyelanggarakan program 

pelatihan. 2) prinsip motivasi, motivasi dapat berupa pekerjaan atau kesempatan 

berusaha, penghasilan, kenaikan pangkat atau jabatan, dan peningkatan 

kesejahteraan serta kualitas hidup. 3) prinsip pemilihan dan pelatihan para pelatih, 

efektivitas program pelatihan bergantung dengan kemampuan dan minat melatih. 

4) prinsip belajar, belajar dimulai dari yang muah terlebih dahulu baru yang sulit. 

5) prinip partispasi aktif dalam proses pembelajaran pelatihan dapat meningkatkan 

minat dan motivasi peserta pelatihan. 6) prinsip fokus pada batasan materi 
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tertentu, 7) prinsip diagnosis dan koreksi, mendiagnosis usaha yang berulang-

ulang dan mengkoreksi atas kesalahan-kesalahan yang telah timbul. 8) prinsip 

pembagian waktu. 9) prinsip kesriusan. 10) prinsip kerjasama, semua komponen 

pelatihan. 11) prinsip metode pelatihan yang sesuai dengan pelatihan. 12) prinsip 

hubungan pelatihan dengan pekerjaan atau dengan kehidupan nyata. (Kamil, 

2012:11-13) 

2.3.4 Landasan-landasan Pelatihan 

Terdapat beberapa landasan yang mengukuhkan eksistensi pelatihan, 

landasan yang dimaksud adalah 

2.3.4.1 Landasan Filosofis 

Pelatihan merupakan wahana formal yang berperan sebagai instrument 

yang menunjang pembangunan dalam mencapai masyarakat yang maju, tangguh, 

mandiri, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Pelatihan harus 

didasarkan pada system nilai yang diakui dan terarah pada penyediaan tenaga 

yang berkualifikasi agar mampu mengemban tugas dan melaksanakan perannya 

dalam organisasi masyarakat. 

2.3.4.2 Landasan Humanistik 

Pelatihan didasarkan pada pandangan yang menitikberatkan pada 

kebebasan, nilai-nilai, kebaikan, harga diri, dan kepribadian yang utuh. Maka 

dalam proses pembelajaran peserta pelatihan diberikan tanggungjawab dan 

kebebasan bekerja, pelatih berperan sebagai narasumber, belajar dilakukan oleh 

dan untuk diri sendiri, ada kesimbangan antara tugas umum dan tugas khusus, 

motivasi belajar tinggi, dan evaluasi bersifat komprehensif. 
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2.3.4.3 Landasan Psikologis 

Ada empat landasan psikologis yang mendasari pelatihan, yaitu psikologi 

pelatihan sibernetik yang memusatkan perhatian pada system balikan yang 

dinamis dan pengaturan sendiri kegiatan pelatihan. Psikologi desain sitem 

mengutamakan analisis sitem pelatihan. Psikologi Behavioristik menekankan pada 

demostrasi dan pelatihan bertahap. 

2.3.4.4 Landasan Sosio-Demografis 

Permasalahan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial terkait 

dengan upaya penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Untuk itu 

pelatihan yang integrasi diperlukan guna mempersiapkan tenaga-tenaga yang 

handal yang relevan dengan tuntutan lapangan kerja dan pembangunan. 

2.3.4.5 Landasan Kultural 

Pelatihan yang terintegrasi yang berfungsi mengembangkan sumber daya 

manusia merupakan bagian terpenting dari upaya membudayakan manusia. 

(Kamil, 2012:13-14) 

2.3.5 Jenis-jenis Pelatihan 

Menurut J.C Denyer (1973) dalam Kamil (2012:15) melihat dari sudut 

siapa yang dilatih dalam konteks suatu organisasi, membedakan pelatihan atas 

empat macam, yaitu: 

2.3.5.1 Pelatihan Induksi yaitu pelatihan perkenalan yang diberikan kepada 

pegawai baru dengan tidak memandang tingkatanya, pelatihan induksi 

dapar diberikan kepada calon pegawai lulusan SD, SLTP, SMA, SMK 

Keseteraan dan lulusan Perguruan Tinggi. 
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2.3.5.2 Pelatihan Kerja yaitu pelatihan yang diberikan kepada pegawai dengan 

maksud memberi petunjuk guna melaksanakan tugas tertentu, 

2.3.5.3 Pelatihan Supervisor yaitu pelatihan yang diberikan kepada supervisor. 

2.3.5.4 Pelatihan Manajemen yaitu pelatihan yang diberikan kepada pemegang 

jabatan manager. 

2.3.5.5 Pengembangan Eksekutif yaitu pelatihan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemmapuan pejabat-pejabat pemimpin. 

2.3.6 Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

Faktor pendorong perkebangan pelatihan, pengembangan sumber daya 

manusia erai kaitannya dengan penyelenggaraan program pelatihan.  

2.3.6.1 Keharusan pengembangan sumber daya manusia ama erat kaitannya 

dengan penyelanggaraan program pelatihan. Pengembanagan sumber daya 

manusia sering dikaitkan, disamakan, atau disejajarkan dengan pelatihan. 

2.3.6.2 Pelatihan merupakan satuan pendidikan nonformal dalam sistem 

pendidikan nasional. Pendidikan tidak identik dengan pengajaran, namun 

pendidikan yang seharusnya terjadi adalah bahwa ketiga kegiatan 

pendidikan (bimbingan, pengajaran/pembelajaran, pelatihan) dapat 

terlaksana secara selaras, seimbanag, dan saling mendukung antara satu 

dengan yang lainnya. 

2.3.6.3 Lahirnya peraturan perundang-undangan bagi lembaga-lembaga 

pemerintah untuk menyelanggarakan pelatihan. 
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2.3.6.4 Pelatihan tidak hanya diselenggarakan oleh pemerintah saja akan tetapai 

perusahaan-perusahaan, lembaga swadaya masyarakat dan berbagai 

organisasi kemasyarakatan. 

Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu 

perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman individu dalam interaksi 

dengan lingkungannya yang menyangkut kognitif, afektif, dan psikomotor. Proses 

belajar dipengaruhi oleh faktor dari dalam diri individu dan di luar inidividu. 

Unsur-unsur yang terlibat langsung yaitu raw input, learning teaching process, 

output, inviromental input, dan instrumental input. Masukan mentah (raw input) 

merupakan bahan pengalaman belajar tertentu/ dalam proses belajar mengajar 

(learning teaching process) dengan harapan dapat berubah menjadi keluaran 

(output) dengan kualifikasi tertentu. Sejumlah faktor lingkungan, yang merupakan 

masukan dari lingkungan (environmental input) dan sejumlah faktor instrumental 

(instrumental input) yang dengan sengaja dirancang dan dimanipulasikan guna 

menunjang tercapainya keluaran yang dikehendaki. (Slameto,2010). Pendapat lain 

klasifikasi proses belajar, belajar bisa tercapai ditentukan oleh kondisi, 

karakteristik murid, pengetahuan, kemampuan, motif, sikap, dan gaya belajar. 

Karakteristik guru yang meliputi, kompetensi, sikap dan bagaimana cara 

mengajar. Kurikulum, tujuan pendidikan, waktu, biaya, lingkungan sekolah, latar 

belakang keluarga, pemukiman,daerah istimewa, dan kebijakan pendidikan. (Péter 

Tóth, 2012: 200) 

Faktor lingkungan merupakan bagian dari kehidupan peserta pelatihan. 

Dalam lingkungan peserta pelatihan hidup dan berinteraksi dalam mata rantai 
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kehidupan yang disebut ekosistem.  Selama hidup peserta pelatihan tidak bisa 

menghindarkan diri dari lingkungan alami dan lingkungan. Lingkungan alami, 

lingkungan pelatihan yang baik adalah lingkungan pelatihan yang di dalamnya 

dihiasi dengan tanaman/pepohonan yang dipelihara dengan baik. Sejumlah kursi 

dan meja belajar teratur rapi yang ditempatkan di bawah pohon-pohon tertentu 

agar peserta pelatihan dapat belajar mandiri di luar kelas dan berinteraksi dengan 

lingkungan. Kesejukan lingkungan membuat peserta pelatihan betah tinggal 

berlama-lama di dalamnya. Pembangunan pelatihan sebaiknya berwawasan 

lingkungan, bukan memusuhi lingkungan. Lingkungan sosial budaya, berbicara, 

bersenda gurau, memberi nasihat, dan bergotong royong merupakan interaksi. 

Sebagai anggota masyarakat, peserta pelatihan tidak bisa melepaskan diri dari 

ikatan sosial. Sistem sosial yang terbentuk mengikat perilaku peserta pelatihan 

untuk tunduk pada norma-norma sosial, susila, dan hukum yang berlaku dalam 

masyarakat. Lahirnya peraturan pelatihan bertujuan untuk mengatur dan 

membentuk perilaku peserta pelatihan yang menunjang keberhasilan belajar di 

pelatihan. 

Faktor instrumental yaitu kurikulum, program, sarana dan fasilitas, guru, 

kondisi fisiologis, kondisi psikologis. Kurikulum adalah a plan for learning yang 

merupakan unsur substansial dalam pendidikan. Tanpa kurikulum kegiatan belajar 

mengajar tidak dapat berlangsung, sebab materi apa yang harus guru sampaikan 

dalam suatu pertemuan kelas, kalau guru belum meprogramnya. Setiap pelatihan 

mempunyai program pendidikan. Program pendidikan disusun untuk dijalankan 

demi kemajuan pendidikan. Keberhasilan pendidikan di pelatihan tergantung dari 
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baik tidaknya program pendidikan yang dirancang. Program pendidikan disusun 

berdasarkan potensi pelatihan yang tersedia, baik tenaga, finansial, dan sarana 

prasarana. Sarana mempunyai arti penting dalam pendidikan. Gedung pelatihan 

misalnya sebagai tempat yang strategis bagi berlangsungnya kegiatan belajar 

mengajar di pelatihan. Salah satu persyaratan untuk membuat suatu pelatihan 

adalah pemilikan gedung pelatihan yang di dalamnya ada ruang kelas, ruang 

kepala pelatihan, ruang dewan guru, ruang perpustakaan, ruang BP, ruang tata 

usaha, auditorium, dan halaman pelatihan yang memadai. Semua bertujuan untuk 

memberikan kemudahan pelayanan peserta pelatihan. Fasilitas mengajar 

merupakan kelengkapan mengajar guru yang harus dimiliki oleh pelatihan. Ini 

kebutuhan guru yang tak bisa dianggap ringan. 

Guru harus memiliki buku pegangan dan buku penunjang agar wawasan 

guru tidak sempit. Lengkap tidaknya fasilitas pelatihan membuka peluang bagi 

guru untuk lebih kreatif mengajar. Guru merupakan unsur manusiawi dalam 

pendidikan. Kehadiran guru mutlak diperlukan di dalamnya. Kalau hanya ada 

peserta pelatihan, tetapi guru tidak ada, maka tidak akan terjadi kegiatan belajar 

mengajar di pelatihan. Guru yang profesional lebih mengedepankan kualitas 

pengajaran daripada materiil oriented. Kualitas kerja lebih diutamakan daripada 

mengambil mata pelajaran yang bukan bidang keahliannya. Kondisi fisiologis 

pada umumnya sangat berpengaruh terhadap kemampuan belajar seseorang. 

Orang yang dalam keadaan segar jasmaninya akan berlairan belajarnya 

dari orang yang dalam keadaan kelelahan. Belajar pada hakikatnya adalah proses 

psikologis. Faktor psikologis sebagai faktor dari dalam tentu saja merupakan hal 



 
 

48 

 

 

yang utama dalam menentukan intensitas belajar seorang anak. Meski faktor luar 

mendukung, tetapi faktor psikologis tidak mendukung, maka faktor luar itu akan 

kurang signifikan. Oleh karena itu, minat, kecerdasan, bakat, motivasi, dan 

kemampuan-kemampuan kognitif adalah faktor-faktor psikologis yang utama 

mempengaruhi proses dan hasil belajar peserta pelatihan. (Slameto,2010). 

2.3.7 Menjahit 

Menjahit adalah pekerjaan menyambung kain, bulu, kulit binatang, 

pepagan, dan bahan-bahan lain yang bisa dilewati jarum jahit dan benang. 

Menjahit dapat dilakukan dengan tangan memakai jarum tangan atau dengan 

mesin jahit. 

Industri garmen proses penjahitan sebagian besar dilakukan memakai 

mesin jahit. Di rumah, orang menjahit memakai jarum tangan atau mesin jahit. 

Pekerjaan ringan yang melibatkan jahit-menjahit di rumah misalnya membetulkan 

jahitan yang terlepas, menisik pakaian, atau memasang kancing yang terlepas. 

Sebagai seni kriya, orang menjahit untuk membuat saputangan, serbet, bordir, 

hingga boneka isi dan kerajinan perca. 

Menjahit pakaian sistem garmen yaitu menjahit pakaian sistem ban 

berjalan, menjahitnya sesuai dengan Lay out (Flow Chart), setiap operator 

menjahit secara khusus bagian/komponen pola dari pakaian tersebut, hasil pakaian 

sesuai dengan sample dan work sheet, hasil pakaian sesuai dengan target yang 

telah ditentukan dan selama proses menjahit pakaian selalu ada pengecekan oleh 

bagian Quality Control. (Modul Pelatihan, 2015:43) 
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Sewing is the craft of fastening or attaching object using stitches 

made with needle and thread. Sewing is one of the oldest of the 

textile arts, arising in the paleolitic era. Before the discovery of 

spinning yarn or weaving public, archeologists believe Stone Age 

people across Europe and Asia sawed for and skin clothing using 

bone, antler or wory needles and thread made of various animal 

body parts including sinew, catgut, and viens. Although usually 

associated with clothing and industries, including  shoemaking, 

upholstery, sail making, bookbinding and the manufacturing of 

same kinds of sporting good. Sewing is the fundamental process 

anderlyng a variety of textile arts and trafts, including embroidery, 

tapertry, qualityng, appliqué and patchwork. For machine in the 

19th century and the rise of computerization in the latter 20
th

  

century led to mass production of sewin object, but and sewing is 

still practiced around the world. (G. Sundaresan; K. R. Salhotra; 

P.K. Haari; vol. 10 155 : 1, pp. 64- 65). 

Kajian di atas menerangkan bahwa menjahit adalah kerajinan pengikatan 

atau menempelkan suatu objek menggunakan jarum dan benang. Menjahit sudah 

lama digunakan dalam kesenian tekstil yang sudah ada sejak Era Poleolitik.  

Sebelum penemuan pemintalan benang atau kain tenun ditemukan, arkeologi  

percaya jaman batu orang diseluruh Eropa dan Asia menggunakan jarum yang 

terbuat dari tulang, tanduk gading dan benang yang terbuat dari berbagai bagian  

tubuh hewan termasuk otot, dan vena untuk menjahit pakaian kulit. Meskipun 



 
 

50 

 

 

biasanya berhubungan dengan pakaian rumah, menjahit juga digunakan dalam 

berbagai kerajinan industri diantaranya seperi sepatu, jok, penjilidan, dan 

pembuatan beberapa jenis barang olahraga. Menajahit adalah proses yang 

mendasari berbagai jenis tekstil dan kerajinan, termasuk border, permadani, dan 

kain perca. Selam ribuan tahun menjahit dilakukan dengan menggunakan tangan. 

Penemuan mesin jahit pada abad ke 19 dan kebangkitan komputerisasi pada abad 

ke 20 menyebabkan produksi misal jahitan, tetapi jahit tangan masih dipraktekkan 

di seluruh dunia. 

2.3.8 Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) merupakan dua satuan pendidikan 

Nonformal seperti yang tertera dalam pasal 26 ayat (4) UU No. 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional.  Secara umum dalam pasal 26 ayat (5) 

dijelaskan bahwa Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang 

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

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

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu kembali 

diperlengkapdalam pasal 103 ayat (1) PP No. 17 tahun 2010 tentang pengelolaan 

dan penyelenggaraan pendidikan bahwa kursus dan pelatihan diselenggarakan 

bagi masyarakat dalam rangka untuk mengembangkan kepribadian profesional 

dan untuk meningkatkan kompetensi vokasional dari peserta didik kursus. 

Eka Mulya merupakan salah satu Lembaga Kursus dan Pelatihan yang 

terletak di Gintungan RT 04/ RW 02 Gogik Kecamatan Ungaran Barat Kabupaten 

Semarang. Eka Mulya sebagai Lembaga Kursus dan Pelatihan memberikan solusi 
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bagi para pencari kerja yang ingin meniti karier bekerja di industri, salah satunya 

Industri Garmen dan Industri Tekstil. 

Eka Mulya sebagai suatu lembaga kursus dan pelatihan yang berdiri sejak 

tahun 2010.mendapatkan banyak penghargaan diantaranya a) sebagai 

penyelenggara Bantuan Sosial Pelatihan dan Pemagangan Program Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Jawa Tengah dalam bidang kursus menjahit Tahun 2011. b) 

Penetapan Lembaga Pelatihan EKA MULYA sebagai Lembaga Penempatan 

Tenga Kerja Swasta (LPTKS) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi 

Jawa Tengah pada Tahun 2011 c) Penyelenggara Bantuan Sosial Pendidikan dan 

Pelatihan Masyarakat Program Kementrian Tenaga Kerja RI dalam bidang kursus 

menjahit garmen pada Tahun 2012 d) penyelenggara Pelatihan Asisten Supervisor 

dan Quality Control kerjasama dengan perusahaan di wilayah Kabupaten 

Semarang pada Tahun 2012 dan telah menentaskan sekitar 45.000 pengangguran 

di Jawa Tengah (Arsip Disdikbud Kabupaten Semarang). 

2.4 Kerangka Berpikir 

Tingginya tingkat kelulusan setiap tahun sedangkan kesempatan kerja yang 

dapat diambil sangat kecil. Dalam kondisi usia produktif 18 – 35 tahun lapangan 

pekerjaan yang tersedia cukup tinggi, akan tetapi dihadapkan pada kurangnya 

syarat untuk diterima sebagai karyawan karena skills atau keterampilan yang 

dipunyai kurang memadai. Melalui suatu lembaga kursus dan pelatihan 

masyarakat mampu memenuhi kualifikasi dari perusahaan. Dalam suatu pelatihan 

diperlukan adanya strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

pelatihan sehingga dapat mencapai tujuan. Oleh karena itu diperlukan strategi 
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pembelajaran yang tepat yang dapat memberikan kompetensi yang dibutuhkan 

pasar kerja. Dalam pelaksanaan strategi pembelajaran tentunya ada faktor 

pendorong dan penghambat. Skema kerangka berpikir dalam penelitian ini akan 

digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berfikir

Terjadinya mis-match, kesenjangan antara kompetensi 

pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan 

oleh pasar kerja. Keterampilan yang dimilik oleh 

pencari kerja belum sesuai dengan yang dibutuhkan di 

perusahaan. 

Permasalahan : 

Tingginya tingkat kelulusan 

setiap tahun sedangkan 

kesempatan kerja yang dapat 

diambil sangat kecil. 

Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat 

(UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1). 

Salah satu jalur pendidikan sebagai sarana dalam 

pencapaian tujuan pendidikan nasional. Contoh 

lembaga PNF yairu Lembaga Kursus dan Pelatihan 

Darmansyah (2010:20) Strategi Pembelajaran 

yaitu pengorganisasian, penyampaian dan 

pengelolaan berbagai sumber belajar yang dapat 

mendukung terciptanya pembelajaran yang 

menyenangkan dan berhasil secara efektif. 

 

Proses belajar dipengaruhi oleh faktor dari dalam 

diri individu dan di luar inidividu. Unsur-unsur 

yang terlibat langsung yaitu raw input, learning 

teaching process, output, inviromental input, dan 

instrumental input. 

Pendidikan Non Formal 

 

Fokus penelitian: 

Strategi Pembelajaran 

Faktor Pendorong dan 

Penghambat 

Pengertian pendidikan salah satunya 

untuk memberikan keterampilan 

kepada masyarakat 
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Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

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

diperlukan dirinya dan masyarakat (UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1). 

Pendidikan dibagi menjadi tiga jalur, yaitu jalur pendiidkan formal, jalur 

pemdidikan non formal, dan jalur pendidikan informal. Pelatihan sebagai salah 

satu bagian dari pendidikan non formal mempunyai peran untuk memberikan 

keterampilan kepada masyarakat sehingga dapat berkompeten. Melalui lembaga 

kursus dan pelatihan masyarakat dapat mengikuti pelatihan atau kursus yang 

diselenggarakan dan mendapatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia 

kerja. 

Eka Mulya sebagai suatu lembaga kursus dan pelatihan yang sudah 

mendapat kepercayaan untuk menyelenggarakan Bantuan Sosial Pendidikan dan 

Pelatihan Masyarakat Program Kementrian Tenaga Kerja RI dalam bidang kursus 

menjahit garmen pada Tahun 2012 menarik perhatian peneliti untuk mengadakan 

penelitian bagaimana strategi pembelajaran pada pelatihan menjahit garmen di 

LKP Eka Mulya. Dalam penyelenggaraan tentunya ada faktor yang 

mempengaruhi baik yang mendukung atau mneghambat. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang disampaikan di atas 

maka dapat disimpulkan bahwa, strategi pembelajaran pelatihan menjahit di LKP 

Eka Mulya menerapkan strategi “Formula Anti Kanker”.Istilah Formula memberi 

makna Format Utama Lembaga dan Anti Kanker yaitu Analisis kebutuhan 

pelatihan, Pelatihan berbasis kompetensi, Sertifikasi dan Penempatan Kerja. 

Strategi pembelajaran pelatihan menjahit di LKP Eka Mulya  

menggunakan tiga strategi meliputi strategi pembelajaran langsung, strategi 

pembelajaran tak langsung, dan strategi pembelajaran mandiri.  

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan dalam menerapkan strategi 

“Formula Anti Kanker di LKP Eka Mulya” yaitu 1) Lingkungan LKP Eka Mulya 

dikelilingi oleh Industri Garmen. 2) Visi dan Misi LKP Eka Mulya mendukung 

strategi Formula Anti Kanker. 3) Tersedianya sarana dan prasarana pelatihan yang 

sesuai standar DUDI. 4) Tersedianya tenaga pendidik dan kependidikan yang 

handal dan berkompeten dibidangnya yang dibuktikan sertifikan kompetensi. 5) 

Tingginya dukungan dari berbagai pihak baik Pemerintah dan Swasta dalam 

mensukseskan program pelatihan. 

Selain faktor pendukung dalam pelatihan menjahit ditemukan faktor 

penghambat, faktor penghambat tersebut dapat diidentifikasi menjadi 2 (dua) 

aspek yakni faktor yang bersifat internal atau faktor eksternal.  Kendala-kendala 

yang dihadapi Peserta pelatihan berasal dari berbagai kultur masyarakat dan 



 
 

114 

 

 

pendidikan yang berbeda-beda sehingga memerlukan waktu, tenaga dan 

pemikiran dalam proses merubah wawasan masuk DUDI. Tidak mudah untuk 

memberikan pemahaman dan motivasi kepada lulusan pelatihan untuk beradaptasi 

kerja di Perusahaan atau dunia usaha. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat dikemukakan beberapa 

saran sebagai berikut : 

5.2.1 Dalam proses pembelajaran pelatihan menjahit di LKP Eka Mulya perlu 

adanya penghargaan atau apresiasi kepada peserta pelatihan yang memiliki 

kemauan, kemampuan, dan motivasi yang tinggi dalam mengikuti pelatihan. 

5.2.2 Dalam proses pembelajaran instruktur memberikan ice breaking kepada 

peserta pelatihan agar semangat mengikuti latihan tetap terjaga. 
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