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ABSTRAK 

Diana Wahyu Kartikawati. 2017. Proses Pelatihan Bahasa Korea pada 

Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Koreanindo Pulokulon. Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri 

Semarang. Pembimbing 1 Prof. Dr. Joko Sutarto, M. Pd dan pembimbing 2 

Bagus Kisworo, S. Pd, M. Pd. 

Kata Kunci: Proses, Pelatihan, Bahasa 

Permasalahan peningkatan sumber daya manusia untuk peningkatan 

pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan tenaga kerja Indonesia perlu 

ditingkatkan. Hal ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan nonformal yaitu 

pelatihan, salah satunya pelatihan bahasa Korea bagi masyarakat yang ingin 

bekerja di Korea agar mereka bisa lulus ujian EPS-TOPIK dan dapat bekerja di 

Korea Selatan. Lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) sebagai salah satu bentuk 

pendidikan yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat. Permasalahan 

dalam penelitian ini adalah 1) proses pelatihan bahasa Korea di LPKS Koreanindo 

Pulokulon, dan 2) faktor-faktor yang mempengaruhi pelatihan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan 

data dilakukan dengan cara wawacara, observasi dan dokumentasi. Subjek 

penelitian terdiri dari 1 pengelola dan 2 instruktur, sedangkan informan yang 

terdiri dari 3 warga belajar. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi 

sumber dan metode. Teknik analisis data dalam penelitian adalah pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian yang diperoleh yaitu 1) proses pelatihan bahasa Korea 

pada lembaga pelatihan keja swasta (LPKS) Koreanindo Pulokulon; tujuan 

membantu masyarakat yang ingin bekerja di Korea dengan pembekalan bahasa 

Korea dan budaya Korea sehingga dapat lulus ujian EPS-Topik dan dapat bekerja 

di Korea. Pelatihan berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Materi pelatihan 

adalah materi dari modul yang berisi tentang pengenalan huruf, kosa kata, tata 

bahasa dan merangkai kalimat dan materi dari teks book yang berisi tentang kosa 

kata, kebudayaan Korea, lingkungan kerja dan sopan santun di Korea serta 

latihan-latihan soal. Metode yang digunakan disesuaikan dengan materi yang 

disampaikan. Media yang digunakan adalah buku, papan tulis, spidol, proyektor, 

LCD, komputer, audio, dan gambar yang mendukung proses pelatihan. Evaluasi 

pembelajaran dilakukan menggunakan evaluasi sumatif dan evaluasi formatif. 2) 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelatihan yaitu hambatan pelatihan, 

motivasi warga belajar, kualitas tutor/instruktur, lingkungan belajar, dan suasana 

kelas. 

Berdasarkan temuan penelitian dapat disimpulkan, pelatihan bahasa Korea 

bertujuan untuk membantu warga yang ingin bekerja di Korea untuk bisa 

berbahasa Korea, sehingga bisa lulus ujian EPS-TOPIK dan bekerja ke Korea. 

Peneliti memberikan saran; 1) Bagi Pengelola, perlu adanya evaluasi yang 

dilakukan sebelum pelatihan berlangsung (postest) untuk mengukur kemampuan 

warga belajar. 2) Bagi Instruktur, instruktur sebaiknya ikut menyiapkan materi 

pelatihan sebelum pelatihan, metode yang digunakan dapat dikembangkan lagi 

misalnya bermain peran dan diskusi. 3) Bagi Warga Belajar, warga belajar lebih 

giat dan jangan putus asa dalam mengkuti pelatihan bahas Korea. Kedisiplinan 

warga belajar ditingkatkan dengan datang tepat waktu dan tidak ramai.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pendididikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa 

Indonesia dan berdasarkan pada Pancasila dan Undang–Undang Dasar 1945 

diharapkan dapat meningkatkan sumber daya manusia yang diatur dalam 

satu sistem pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional sebagai satu 

dari keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan 

yang berkaitan satu sama dengan yang lain diarahkan untuk mengusahakan 

tercapainya tujuan pendidikan nasional.  

Pendidikan nasional diarahkan untuk meningkatkan sumber daya 

manusia dalam rangka mencerdaskan dan memajukan kehidupan bangsa. 

Usaha mencerdaskan bangsa salah satunya dapat dilakukan melalui 

pendidikan, dimana pendidikan merupakan suatu sarana penting dalam 

menciptakan kualitas manusia Indonesia yang mandiri, maju, dan berpikiran 

modern atas dasar Pancasila sehingga dapat mensejajarkan dirinya dengan 

bangsa lain. Berdasarkan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, dinyatakan 

bahwa “pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat 

mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran atau cara lain 

yang dikenal dan diakui oleh masyarakat”. Sedangkan, Ki Hajar Dewantara 

menyatakan, bahwa pendidikan umumnya berarti upaya untuk memajukan 
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tumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intelek), dan 

tubuh anak (Munib, dkk, 2012:30). 

Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan merupakan 

proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, sikap dan kemampuan 

anggota masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara. Berdasarkan UU 

No.20 Tahun 2003 untuk meningkatkan kesempatan belajar masyarakat, 

dikemukakan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, 

nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 

Dari ketiga jalur pendidikan tersebut, pendidikan nonformal memiliki 

peranan yang sangat penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya 

manusia, terlebih di era globalisasi sekarang ini. 

Berdasarkan undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “pendidikan nonformal, 

diselenggarakan bagi masyarakat yang merlukan layanan pendidikan yang 

berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan 

formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”. Pendidikan 

non formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem 

pendidikan persekolahan yang berorientasi pada pemberian layanan 

pendidikan kepada kelompok masyarakat yang karena suatu hal tidak dapat 

mengikuti pendidikan formal di sekolah.  

Pendidikan formal dan pendidikan nonformal memiliki 

kesinambungan dan saling melengkapi. Pendidikan formal (sekolah) dalam 

berbagai jenjang memiliki output lulusan yang kurang memiliki 
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keterampilan. Kenyataannya keterampilan sangat dibutuhkan seseorang 

dalam bekerja, oleh sebab itu diperlukan tambahan keterampilan untuk dapat 

menunjang kegiatan bekerja. Sesuai dengan dasar pendidikan yang salah 

satunya yaitu sebagai proses penyiapan tenaga kerja. Pendidikan sebagai 

penyiapan tenaga kerja bermakna sebagai upaya membekali peserta didik 

untuk dapat memasuki dunia kerja dengan bekal keterampilan yang 

memadai sesuai dengan kebutuhan dan tantangan dunia kerja. Salah satu 

usaha yang dapat dilakukan adalah dengan mengikuti pelatihan. 

“….The training and development activities of District Five 

Administration Office have a positive outputs and outcomes. 

However, it needs to improve the systematic identification of 

the training need and skill deficit of employees, monitor and 

evaluate with objective tools or criteria so as the program 

helps to maximize the impact of training and development 

activities in the administration office”(Asfaw et at. vol:3, 

2015:196) 

Artinya: ….Kegiatan pelatihan dan pengembangan Kantor Administrasi 

Lima Kabupaten memiliki output dan hasil positif. Namun, perlu 

meningkatkan identifikasi sistematis dari kebutuhan pelatihan dan defisit 

keterampilan karyawan, memantau dan mengevaluasi dengan alat tujuan 

atau kriteria sehingga program ini membantu untuk memaksimalkan dampak 

dari kegiatan pelatihan dan pengembangan di kantor administrasi. 

Kegiatan pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang 

didalamnya terdapat suatu proses memahami, mendalami, menata ulang 

sikap dan mempraktekkan bidang latih tertentu, sehingga dapat menyangkut 

aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang menekankan pada 

penguasaan/penambahan kompetensi/kebiasaan yang telah dimiliki (Sutarto, 
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2013:2). Berhasil atau tidaknya suatu program bergantung pada pelaksanaan 

atau proses dari program tersebut. Proses merupakan suatu hal yang sangat 

penting dalam suatu pelatihan, karena proses adalah berlangsungnya suatu 

kegiatan. Kamil (2012:152) menjelaskan bahwa “proses pelatihan yaitu 

peristiwa penyampaian pengetahuan dan keterampilan”. Oleh sebab itu 

proses pelatihan dapat menentukan keberhasilan suatu pelatihan tersebut. 

Proses pelatihan yang dilakukan dilaksanakan secara efektif dan efisien 

supaya hasil dari pelatihan sesuai dengan yang diharapkan.  

Hasil penelitian pada perusahaan PT. Jaya Mas Mandiri Plus 

menunjukkan bahwa penerapan training and development sudah efektif, 

karena training yang dilakukan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan mendapatkan respon 

positif dari karyawan, karyawan juga lebih termotivasi, dan juga kinerja 

meningkat (Steffany dan Pratiningsih, 2013:1) 

Lembaga pelatihan adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 

nonformal yang 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. Proses 

menghasilkan output yang berkualitas dalam penyelenggaraan pelatihan 

sangat ditentukan oleh berbagai input dan bermacam-macam sumber yang 

mendukung proses pelatihan itu sendiri. Pelatihan dikatakan berhasil 
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bilamana membawa manfaat bagi tenaga kerja, bagi lembaga 

penyelenggaraan dan bagi lingkungan atau dunia kerja. 

Grobogan merupakan wilayah yang memiliki angkatan kerja yang 

mengalami naik turun. Hal ini dapat dilihat dari data tahun 2011 sampai 

2015. 

Tabel 1: Angkatan Kerja Kabupaten Grobogan Tahun 2011-2015 

No Tahun Jumlah 

Angkatan Kerja 

Jumlah 

Penyerapan 

Yang Belum 

Terserap 

Prediksi 

Pengangguran 

1 2011 684.731 649.149 35.582 5,20% 

2 2012 727.611 696.085 31.526  4,33% 

3 2013 705.758 663.038 42.720 6,05% 

4 2014 751.484 719.573 31.911  4,25% 

5 2015 723.069 685.333 37.736 5,22% 

Sumber : http://grobogan.go.id/profil/kondisi-demografi/ketenagakerjaan- 

   tahun-2015  

Pulokulon merupakan kecamatan yang berada di kabupaten 

Grobogan yang memiliki angkatan pengangguran masih cukup tinggi. 

Dilihat dari masih banyaknya masyarakat Kecamatan Pulokuon yang 

bekerja menjadi petani dan buruh tani. Pada tahun 2013 terdapat masyarakat 

yang berprofesi sebagai petani 25.637 dan buruh tani 12.122 sedangkan 

pada tahun 2014 masyarakat yang berprofesi sebagai petani 25.753 dan 

http://grobogan.go.id/profil/kondisi-demografi/ketenagakerjaan-%09%09%09%20tahun-2015
http://grobogan.go.id/profil/kondisi-demografi/ketenagakerjaan-%09%09%09%20tahun-2015


6 
 

 
 

buruh tani 12.175 (Proyeksi penduduk Kecamatan Pulokulon). Masyarakat 

Kecamatan Pulokulon memerlukan adanya pelatihan untuk menunjang 

kemampuan dan keterampilan dalam bekerja. 

Masyarakat Kecamatan Pulokulon sekarang ini banyak yang 

berminat untuk bekerja diluar negeri khususnya ke negara Korea Selatan. 

Hal ini karena bekerja di Korea merupakan hal yang menjanjikan untuk 

mendapatkan gaji yang besar. Penyaluran tenaga kerja ke Korea dilakukan 

dengan program Goverment to Government (G to G). Salah satu syarat 

untuk dapat bekerja di Korea, calon tenaga kerja yang berminat untuk 

bekerja di Korea harus memenuhi ujian Employment Permit System–Test 

Of Proficiency In Korean (EPS-TOPIK) sebagai persyaratan untuk dapat 

bekerja di Korea. Pemerintah Korea menetapkan persyaratan tenaga asing 

dapat bekerja dengan memiliki sertifikat lulus kemampuan bahasa Korea 

atau biasa disebut sertifikat EPS-TOPIK. 

Ujian EPS-TOPIK adalah ujian yang menilai kemampuan berbahasa 

Korea tingkat dasar Korean Language Profisiensi Test (KLPT). KLPT 

merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon TKI untuk 

dapat bekerja di Korea. Nilai ujian EPS-TOPIK dinyatakan dalam bentuk 

sertifikat lulus test kemampuan bahasa korea atau lebih dikenal dengan 

sertifikat EPS TOPIK (www.bnp2tki.co.id). 

Kelulusan ujian EPS-TOPIK perlu ditunjang dengan adanya 

pendidikan dan pengetahuan mengenai bahasa Korea yang memadai, 

sehingga calon TKI Korea mampu untuk lulus tes dan memenangkan 

http://www.bnp2tki.co.id/
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persaingan bekerja di Korea.  Oleh karena itu diperlukan proses pelatihan 

bahasa Korea untuk membantu warga masyarakat untuk dapat lulus EPS-

TOPIK. Program pelatihan bahasa diselenggarakan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan warga belajar untuk meningkatkan kemampuan bahasa (Nurheni, 

2003:91). Proses pelatihan bahasa Korea dilakukan dengan interaksi antara 

pendidik atau tutor dengan peserta pelatihan. Proses pelatihan bahasa Korea 

didalamnya terdapat unsur-unsur pelatihan secara umum yang ada 

didalamnya untuk mendukung proses pelatihan tersebut. Menurut Triton 

(2010:118), unsur pelatihan yaitu tujuan, sasaran, pelatih, materi metode dan 

peserta didik. Proses pelatihan bahasa Korea biasanya dilakukan dan 

diselenggarakan oleh lembaga pelatihan. 

Lembaga pelatihan merupakan satuan pendidikan nonformal yang 

berfungsi menyelenggarakan pelatihan  bagi masyarakat yang memerlukan 

bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, 

dan/atau melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi. Satuan 

lembaga pelatihan biasanya menyelenggarakan program pendidikan 

kecapakapan hidup, program pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, 

dan program pendidikan kepemudaan.  

Pelatihan kerja biasanya diselenggarakan oleh lembaga pelatihan 

pemerintah yang harus didaftar dan lembaga pelatihan kerja swasta 

(termasuk lembaga pelatihan kerja perusahaan). Lembaga pelatihan kerja 

tersebut membantu dalam proses pelatihan untuk para calon tenaga kerja dan 
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pekerja untuk meningkatkan kemampuannya. Salah satu bentuk program 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja yaitu pelatihan bahasa Korea 

untuk menunjang tenaga kerja yang akan bekerja ke Korea dalam 

penguasaan bahasa Korea. Dalam proses pelatihan bahasa Korea lembaga 

pelatihan swasta yang menawarkan pelatihan bahasa Korea saat ini telah 

banyak berkembang. Kecamatan Pulokulon terdapat 2 lembaga pelatihan 

bahasa Korea yaitu LPK Korindo dengan warga belajar 48 orang dan LPKS 

Koreanindo Pulokulon dengan warga belajar 162 orang. Oleh sebab itu 

penelitian dilakukan pada LPKS Koreanindo Pulokulon dengan 

perkembangan LPK yang baik dimana terdapat peningkatan peserta didik 

dari awal berdirinya. 

LPKS Koreanindo Pulokulon memiliki tujuan untuk membantu 

masyarakat dan calon tenaga kerja yang ingin bekerja diperusahaan-

perusahaan Korea dalam penguasaan bahasa Korea dengan mengikuti dan 

lulus tes ESP-TOPIK. Dalam membantu tersebut salah satu yang dilakukan 

yaitu pelaksanaan pelatihan atau proses pelatihan dimana proses pelatihan 

dilakukan dengan kurikulum dari pihak Korea dan dikembangkan oleh 

LPKS Koreanindo Pulokulon dengan menambahkan beberapa buku 

pedoman dari LPKS Koreanindo. 

LPKS Koreanindo Pulokulon memberikan pelatihan bahasa Korea 

untuk masyarakat Kecamatan Pulokulon dan sekitarnya. LPKS Koreanindo 

Pulokulon merupakan LPKS bahasa Korea yang berada di Dusun Semen RT 

01/RW 09 Desa Pulokulon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. 
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LPKS Koreanindo Pulokulon berdiri sejak tahun 2012 sampai sekarang. 

LPKS Koreanindo memiliki 4 kampus yang salah satunya berada di 

Kecamatan Pulokulon dan 3 kampus lainnya berada di Kecamatan Wirosari, 

Jl Raya Purwodadi-Solo KM 4 dan Kecamatan Nguter Kabupaten 

Sukoharjo. LPKS Koreanido berada dibawah arahan Suwarno sebagai 

penanggung jawab memiliki 6 orang fasilitator atau tutor dengan peserta 

pelatihan 162 orang yang dibagi dalam 6 kelas  dan dibagi dalam kelas pagi 

dan kelas sore dengan masing-masing 3 kelas pagi dan 3 kelas sore. Materi 

yang diajarkan direncanakan selesai dalam 400 jam pelajaran dengan jangka 

waktu 4½ bulan. Pembelajaran dilakukan dalam dari pukul 08.00-12.00 

WIB untuk kelas pagi dan pukul 13.00-17.00 WIB untuk kelas sore hari 

senin s.d kamis dan sabtu, sedangkan untuk hari jum’at dimulai dari pukul 

08.00-11.30 WIB untuk kelas pagi dan 13.00-17.00 WIB untuk kelas sore. 

Fasilitas yang dimiliki yaitu gedung sebagai tempat belajar, serta 

perlengkapan penunjang pembelajaran yaitu proyektor, LCD, perlengkapan 

komputer, modul dan kamus bahasa Korea. 

Calon tenaga kerja Indonesia ke Korea memiliki kemampuan 

penguasaan bahasa Korea didapatkan dengan proses pelatihan bahasa Korea. 

Keingintahuan mengenai proses pelatihan bahasa Korea yang lebih jauh lagi 

dalam penguasaan bahasa Korea mendorong penulis untuk melakukan 

penelitian terkait hal tersebut. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian 

dengan mengambil judul: PROSES PELATIHAN BAHASA KOREA 
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PADA LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA KOREANINDO 

PULOKULON. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka 

permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah: 

1.2.1 Bagaimana proses pelatihan bahasa Korea pada lembaga pelatihan kerja 

swasta (LPKS) Koreanindo Pulokulon? 

1.2.2 Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi  proses pelatihan bahasa Korea 

pada lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) Koreanindo Pulokulon? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang akan diteliti, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.3.1 Mendeskripsikan proses pelatihan pelatihan bahasa Korea pada lembaga 

pelatihan kerja swasta (LPKS) Koreanindo Pulokulon. 

1.3.2 Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelatihan 

bahasa Korea pada lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) Koreanindo 

Pulokulon. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarakan tujuan penelitian telah diuraikan, maka dapat diambil 

manfaat dari penelitian ini sebagai: 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam memperkaya dan memperluas pengetahuan mengenai 
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proses pelatihan bahasa Korea pada lembaga pelatihan kerja swasta 

(LPKS) Koreanindo Pulokulon. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini antara lain meliputi 

pihak-pihak yaitu: 

1.4.2.1 Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wadah aktualisasi diri  dalam 

mengembangkan potensi dan minat peneliti, menambah dan memperluas 

wawasan pengetahuan proses pelatihan bahasa Korea pada lembaga 

pelatihan kerja swasta (LPKS) Koreanindo Pulokulon. 

1.4.2.2 Pengelola LPKS Koreanindo Pulokulon 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dan bahan 

masukan untuk pengembangan pelatihan dan layanan pada LPKS 

Koreanindo. 

1.4.2.3 Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan yang 

dapat menambah pengetahuan mengenai LPKS Koreanindo Pulokulon. 

1.4.2.4 Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang LPKS 

sehingga dapat menjadi masukan dan acuan serta pedoman dalam 

menentukan kebijakan dibidang pendidikan nonformal khususnya pada 

penyelenggraan pelatihan. 
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1.5 Penegasan Istilah 

1.5.1 Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa pendidikan 

nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau 

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat. Menurut Sutarto (2007:53-54), dalam opeasional 

penyelenggaraannya, pendidikan nonformal dapat dilaksanakan dalam 

empat macam bentuk: a) dalam bentuk belajar sendiri yang dapat 

dilakukan oleh tiap-tiap orang, kapan saja dan dimana saja 

mempergunakan sumber-sumber belajar yang ada, baik sumber tertulis, 

audio, visual, maupun gabungan audio-visual, b) belajar dalam kelompok, 

dalam hal mana beberapa orang pada waktu dan kesempatan yang sama, 

belajar bersama dalam suasana yang bebas/tidak terikat dari sumber 

belajar yang sama pula, c) belajar melalui kursus-kursus dan pelatihan 

yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat untuk melayani 

berbagai macam kebutuhan belajar, dalam hal mana pihak warga belajar 

harus lebih banyak menyesuaikan diri dalam penyelenggaraan kursus-

kursus tersebut, d) belajar melalui cara magang, ini biasa terjadi bila 

seseorang memperoleh sesuatu keterampilan dengan cara “mengabdikan 

diri sepenuhnya” kepada pihak lain yang berfungsi sebagai sumber, 

sampai keterampilan tersebut dikuasai seluruhnya. 
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Pendidikan nonformal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

pendidikan yang dilakukan bagi masyarakat berbentuk pelatihan yang 

diselenggarakan oleh masyarakat untuk melayani kebutuhan belajar untuk 

mendapatkan keterampilan.  

1.5.2 Pelatihan  

Berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2003 dalam Siswanto (2011:9), 

dalam pendidikan nonformal 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. 

Menurut Pribadi (2014:2), pelatihan pada dasarnya bermakna sebagai 

upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan dan 

sikap yang dapat digunakan segera untuk meningkatkan kinerja. 

Pelatihan dalam penelitian ini yaitu upaya yang dilakukan bagi 

masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap 

untuk mengembangkan diri, profesi dan bekerja. 

1.5.3 Proses Pelatihan  

Sudjana dalam Kamil (2012:19), mengimplementasi pelatihan 

merupakan inti dari kegiatan pelatihan, yaitu proses interaksi edukatif 

antara sumber belajar dengan warga belajar dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Kegiatan belajar dan pembelajaran berperan penting 

dalam setiap pelatihan karena hal tersebut merupakan kegiatan inti dari 

proses pelatihan. Menurut Kolb dalam Kamil (2012:37), menjelaskan 
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bahwa pembelajaran merupakan proses dimana pengetahuan diciptakan 

melalui transformasi pengalaman. Menurut Sutarto (2013:49), pada 

dasarnya suatu proses pembelajaran pelatihan terkait dengan berbagai 

komponen yang sangat kompleks. Komponen tersebut meliputi tujuan, 

materi, media, peserta didik, pamong belajar dan komponen lainnya.  

Proses pelatiahan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu proses 

interaksi edukatif antara sumber belajar dengan warga belajar dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan yang didalamnya terdapat 

komponen-komponen yang saling terkait meliputi, tujuan, materi, media, 

peserta didik, pamong belajar dan komponen lainnya. 

1.5.4 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Koreanindo 

Lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) Koreanindo merupakan 

lembaga pelatihan bahasa Korea yang beralamat di Rt 01/Rw 09 Dusun 

Semen Desa Pulokulon Kecamatan Pulokulon Kabupaten Grobogan. 

Lembaga pelatihan ini bertujuan membantu masyarakat dan calon TKI 

yang ingin bekerja diperusahaan-perusahaan Korea dalam penguasaan 

bahasa Korea dan penguasaan Komputer. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Konsep Dasar Pendidikan Nonformal 

2.1.1 Pengertian Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “pendidikan 

nonformal diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan layanan 

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau 

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan 

sepanjang hayat”. Sementara itu, menurut Fahruddin (2011:7), pengertian 

pendidikan nonformal sebagai berikut: 

“Pendidikan nonformal hakikatnya merupakan kegiatan 

yang terorganisasi dan sistematis, di luar sistem 

persekolahan, dilakukan secara mandiri atau merupakan 

bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja 

dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu untuk 

memenuhi kebutuhan belajarnya baik berfungsi sebagai 

pengganti dan atau pelengkap segala sesuatu yang belum 

dapat dipenuhi dalam sistem persekolahan.” 

Menurut Sutarto (2007:9), menjelaskan bahwa pendidikan 

nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan diluar sistem 

pendidikan persekolahan yang bertujuan pada pemberian layanan 

pendidikan kepada kelompok masyarakat karena suatu hal tidak dapat 

mengikuti pendidikan formal di sekolah. Sementara itu, menurut Axin 

dalam Suprijanto (2007:6), pendidikan nonformal adalah kegiatan belajar 
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yang disengaja oleh warga belajar dan pembelajar dalam suatu latar yang 

diorganisasi (berstruktur) di luar sistem persekolahan. 

Pendidikan nonformal dalam proses penyelenggaraannya memiliki 

suatu sistem yang terlembagakan, artinya bahwa setiap pengembangan 

pendidikan nonformal perlu perencanaan program yang matang (Kamil, 

2011:14). Sedangkan menurut Napitulupu dalam Sutarto (2007:9) 

memberikan pandangan mengenai pendidikan nonformal yaitu: 

“Pendidikan nonformal merupakan setiap usaha layanan 

pendidikan yang diselenggarakan di luar sistem sekolah, 

berlangsung seumur hidup, dijalankan dengan sengaja, 

teratur dan berencana yang bertujuan untuk 

mengaktualisasikan potensi manusia seutuhnya yang gemar 

belajar-mengajar dan mampu meningkatkan taraf 

hidupnya.” 

Menurut Hamijoyo dalam Marzuki (2012:105), mendefinisikan 

“pendidikan nonformal sebagai pendidikan yang dilakukan secara 

terorganisasi, terencana di luar sistem persekolahan, yang ditujukan 

kepada individu ataupun kelompok dalam masyarakat untuk meningkatkan 

kualitas hidupnya”. Sependapat dengan pernyataan tersebut, Marzuki 

(2012:137) mengemukakan pengertian pendidikan nonformal sebagai 

berikut: 

“Pendidikan nonformal adalah proses belajar terjadi secara 

terorganisasikan di luar sistem persekolahan atau 

pendidikan formal, baik dilaksanakan terpisah maupun 

merupakan bagian penting dari suatu kegiatan yang lebih 

besar yang dimaksudkan untuk melayani sasaran didik 

tertentu dan belajarnya tertentu pula.” 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa  pengertian pendidikan nonformal adalah kegiatan 
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pendidikan yang berada diluar sistem persekolahan dilakukan secara 

terstruktur, terencana dan mandiri untuk memberikan layanan pendidikan 

bagi masyarakat atau peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajar 

berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap. 

2.1.2 Tujuan Pendidikan Nonformal 

Pendidikan nonformal atau pendidikan luar sekolah 

diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat mempunyai tujuan 

tertentu. Tujuan pendidikan luar sekolah, sebagaimana digariskan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 dalam Kamil (2012:32) 

adalah:  

“Tujuan pendidikan luar sekolah: a) melayani warga belajar 

supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini mungkin dan 

sepanjang hayat dan meningkatkan martabat serta mutu 

kehidupannya, b) membina warga belajar agar memiliki 

pengetahuan, keterampilan, dan sikap mental yang 

diperlukan untuk mengembangkan diri, bekerja mencari 

nafkah, atau melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, c) 

memenuhi kebutuhan belajar masyarakat yang tidak dapat 

dipenuhi jalur pendidikan sekolah.” 

Menurut Kamil (20011:21), tujuan pendidikan nonformal yaitu 

memperoleh keahlian saat ini dan dapat digunakan saat itu juga.  

Sedangkan menurut Fahruddin (2011:5), menyatakan bahwa tujuan 

pendidikan nonformal adalah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan 

warga masyarakat yang sangat beragam, dengan memberikan 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dibutuhkan dalam rangka 

meningkatkan kualitas kepribadian, meningkatkan kesejahteraan hidup, 
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membangun kehidupan sosial yang dinamis, dan terwujudnya kehidupan 

yang partisipatoris. 

Menurut Hamijoyo dalam Marzuki (2012:106), tujuan pendidikan 

nonformal adalah supaya individu dalam hubungannya dengan lingkungan 

sosial dan alamnya dapat secara bebas dan bertanggungjawab menjadi 

pendorong ke arah kemajuan, serta gemar berpartisipasi  memperbaiki 

kehidupan mereka. Sedangkan menurut Sutarto (2007:46), pendidikan 

nonformal sebagai sub-sistem dari sistem pendidikan nasional 

diselenggarakan bersama-sama oleh pemerintah dan masyarakat, 

mempunyai tujuan untuk: a) meningkatkan ketagwaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, b) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan, c) 

mempertinggi budi pekerti, d) memperkuat kepribadian dan semangat 

kebangsaan dan cinta tanah air, dan e) menumbuhkan manusia 

pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri, serta bersama-sama 

bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan pendidikan nonformal yaitu memenuhi 

kebutuhan pendidikan warga masyarakat agar memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan sikap serta keahlian meningkatkan kualitas kepribadian, 

memperbaiki kehidupan dan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. 

2.1.3 Fungsi Pendidikan Nonformal 

Pencapaian tujuan pendidikan dapat dilakukan dengan 

memperhatikan fungsi dari pendidikan, begitu pula dengan pendidikan non 
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formal. Menurut Kamil (2012:33), pendidikan nonformal miliki beberapa 

fungsi, yaitu: a) mengembangkan nilai-nilai rohaniah dan jasmaniah warga 

belajar atas potensi yang dimiliki, b) mengembangkan cipta, rasa, dan 

karsa warga belajar agar lebih kreatif, mampu memahami lingkungannya, 

dan memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan diri, c) membantu 

warga belajar membentuk dan mengembangkan pengalaman mereka serta 

mengembangkan kerjasama dan partisipasi aktif dalam memenuhi 

kebutuhannya dan kebutuhan masyarakat, d) mengembangkan cara 

berfikir dan bertindak kritis terhadap dan di dalam lingkunganya serta 

untuk memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi, 

e) mengembangkan sikap dan moral tanggungjawab sosial, pelestarian 

nilai-nilai budaya, serta keterlibatan diri dalam perubahan masyarakat. 

Menurut Siswanto (2012:35), “fungsi pendidikan nonformal adalah 

sebagai pengganti, penambah, atau pelengkap pendidikan formal dalam 

rangka mendukung pendidikan seumur hidup”. Sedangkan, pendidikan 

nonformal menurut Sutarto (2007:48-49) mempunyai fungsi melayani 

kebutuhan belajar masyarakat (service education) yang sifat dan jenisnya 

selalu berubah-ubah sesuai dengan peran sebagai: a) Alternatif education, 

memungkinkan bagi seseorang untuk memilih jalur pendidikan mana yang 

akan diikuti, sesuai dengan waktu/kesempatan dan sumber dana yang 

tersedia baginya, b) Updating education, memberikan kesempatan para 

peserta didik/warga belajar untuk memutakhirkan pengetahuan dan 

keterampilannya untuk disesuaikan dengan perkembangan baru dan proses 
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perubahan yang terjadi, c) Adjusting education, memungkinkan seseorang 

memperoleh pendidikan penyesuaian diri sehubungan dengan mutasi 

jabatan atau mobilitas pekerjaan serta dinamika kehidupan, d) Regeneratig 

education, berupa program pendidikan dan latihan bagi angkatan muda 

yang disiapkan untuk mampu menangani sesuatu pekerjaan pada bidang 

tertentu dalam rangka alih generasi, e) Income generating education, 

berupa program kegiatan pendidikan dan latihan untuk meningkatkan 

pendapatan peserta didik/warga belajar, f) Employment generating 

education, berupa program kegiatan untuk menciptakan dan membuka 

lapangan kerja baru bagi peserta didik/warga belajar. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa fungsi dari pendidikan nonformal yaitu 

mengembangkan pengetahuan dan cara berfikir serta sikap, untuk 

memuktahirkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, mengaktualisasikan 

diri peserta didik, meningkatkan pendapatan peserta didik dengan 

menciptakan dan membuka lapangan pekerja karena pendidikan 

nonformal memiliki peran sebagai pengganti, penambah atau pelengkap 

pendidikan formal dalam rangka pendidikan sepanjang hayat. 

2.1.4 Ciri-Ciri Pendidikan Nonformal 

Karakter atau ciri-ciri setiap jenjang pendidikan memiliki 

perbedaan. Hal ini sama seperti ciri-ciri dari pendidikan nonformal yang 

berbeda dengan pendidikan lainnyanya. Ciri-ciri pendidikan nonformal 

menurut Sutarto (2007:13), antara lain yaitu: a) kegiatan disesuaikan 
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dengan pemenuhan kebutuahan peserta didik, b) materi pelajarannya 

bersifat praktis pragmatis, c) waktu belajarnya singkat, d) tidak 

membutuhkan biaya banyak, e) tidak mengutamakan kridensial dalam 

bentuk ijasah ataupun sertifikat, yang penting memperoleh peningkatan 

pengetahuan dan keterampilan, f) tidak mempermasalahkan usia dan jenis 

kelamin; dan g) tidak mengenal kelas atau tingkatan secara kronologis. 

Menurut D. Sudjana dalam Fahruddin (2011:6),  kriteria 

pendidikan nonformal yaitu tujuan diorientasikan jangka pendek, waktu 

relatif singkat dan berorientasi sekarang, kurikulum dan pembelajaran 

berpusat pada kebutuhan peserta didik, struktur program yang luwes, 

menggunakan sumber-sumber yang ada, dan evaluasi dilakukan bersama-

sama. Sedangkan menurut Suprijanto (2007:8), “pendidikan nonformal 

sekurang-kurangnya mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: a) merupakan 

pendidikan luar sistem persekolahan, b) jarang berjenjang, dan c) tidak 

ketat ketentuan-ketentuannya”.  

Menurut Kamil (2012:33-35) ciri-ciri pendidikan luar sekolah 

dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu: a) dari segi tujuan, pendidikan luar 

sekolah memiliki karakteristik: (a) untuk memenuhi kebutuhan belajar 

tertentu bagi kehidupan kini dan masa depan, (b) untuk langsung 

menerapkan hasil belajar dalam kehidupan di lingkungan pekerjaan atau 

dalam masyarakat, dan (c) memberikan keterampilan, barang atau jasa 

yang diproduksi, dan pendapatan; b) dari segi waktu, pendidikan luar 

sekolah memiliki karakter: (a) relative singkat dan bergantung pada 
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kebutuhan belajar  peserta didik, dan (b) menggunakan waktu tidak penuh 

dan tidak secara terus menerus; c) dari segi program, pendidikan luar 

sekolah miliki karakteristik: (a) kurikulum berpusat pada peserta didik, (b) 

mengutamakan pada kebutuhan masa sekarang dan masa depan untuk 

memenuhi kebutuhan peserta didik (c) penekanan kurikulum pada 

keterampilan, dan (e) program diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan 

untuk mengembangkan potensi peserta didik; d) dari segi proses belajar 

dan pembelajaran pendidikan luar sekolah memiliki karakteristik: (a) 

dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga, (b) berkaitan dengan 

kehidupan peserta didik dan masyarakat, (c) struktur program 

pembelajaran lebih fleksibel dan beraneka ragam dalam jenis dan 

urutannya, (d) berpusat pada peserta didik dengan menggunakan sumber 

belajar dari berbagai keahlian, dan (e) memanfaatkan tenaga dan sarana 

yang tersedia di masyarakat dan lingkungan kerja; e) dari segi 

pengendalian program, pendidikan luar sekolah memiliki karakteristik: (a) 

dilakukan oleh pelaksana program dan peserta didik, dan (b) menggunakan 

pendekatan yang lebih bersifat demokratis. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa ciri-ciri atau karakteristik dari pendidikan nonformal 

dapat dilihat dari segi tujuan, waktu, program, proses belajar dan dan 

pengendalian program. Dari berbagai segi tersebut ciri atau karakter 

pendidikan nonformal, yaitu: a) kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan 

peserta didik, b) kurikulum berpusat pada kebutuhan peserta didik untuk 
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mendapatkan keterampilan, c) materi dan pembelajaran praktis dan 

disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, d) waktu pembelajaran 

relative singkat, e) menggunakan sumber-sumber yang ada, f) tidak 

berjenjang kelas atau tingkatan, g) dilakukan oleh pelaksana (tutor) dan 

peserta didik, dan h) pendekatan demokratis. 

2.1.5 Bentuk Pendidikan Nonformal 

Pendidikan dalam penyelenggaraannya dilaksanakan dalam 

beberapa macam bentuk, sama halnya pendidikan nonformal. Menurut 

Sutarto (2007:53-54), dalam opeasional penyelenggaraannya, pendidikan 

nonformal dapat dilaksanakan dalam empat macam bentuk: a) dalam 

bentuk belajar sendiri yang dapat dilakukan oleh tiap-tiap orang, kapan 

saja dan dimana saja serta mempergunakan sumber-sumber belajar yang 

ada, b) belajar dalam kelompok, dilakukan oleh beberapa orang pada 

waktu dan kesempatan yang sama, belajar bersama dalam suasana yang 

bebas/tidak terikat dari sumber belajar yang sama pula, c) belajar melalui 

kursus-kursus dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan 

masyarakat untuk melayani berbagai macam kebutuhan belajar, warga 

belajar harus lebih banyak menyesuaikan diri dalam penyelenggaraan 

kursus-kursus tersebut, d) belajar melalui cara magang, ini biasa terjadi 

bila seseorang memperoleh sesuatu keterampilan dengan cara 

“mengabdikan diri sepenuhnya” kepada pihak lain yang berfungsi sebagai 

sumber, sampai keterampilan tersebut dikuasai seluruhnya.  
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Siswanto (2012:36-37), mengemukakan cakupan pendidikan 

nonformal yaitu:  

“Cakupan pendidikan non formal adalah: a) pendidikan 

kecakapan hidup, b) pendidikan kepemudaan, c) 

pendidikan pemberdayaan perempuan, d) pendidikan 

keaksaraan, e) pendidikan keterampilan dan pelatihan 

kerja, f) pendidikan keaksaraan, dan g) pendidikan lainnya 

yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta 

didik.”  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa bentuk pendidikan nonformal dalam operasionalnya 

yaitu belajar sendiri, belajar dalam kelompok, belajar melalui kursus-

kursus dan pelatihan  dan belajar melaui magang yang mencakup; a) 

pendidikan kecakapan hidup, b) pendidikan kepemudaan, c) pendidikan 

pemberdayaan perempuan, d) pendidikan keaksaraan, e) pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja, f) pendidikan keaksaraan, dan g) 

pendidikan lainnya yang bertujuan mengembangkan kemampuan peserta 

didik. Bentuk pendidikan nonformal dalam pelaksanaannya tidak berfokus 

pada satu hal, tetapi dapat dilaksanakan dalam bentuk serta kondisi. 

2.2 Konsep Dasar Pelatihan 

2.2.1 Pengertian Pelatihan 

Berdasarkan UU RI No.20 Tahun 2003 dalam Siswanto (2011:9), 

“dalam pendidikan nonformal 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”. 
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Menurut Kamil (2012:10), pelatihan merupakan bagian pendidikan yang 

didalamnya terdapat proses belajar yang dilaksanakan diluar sistem 

sekolah, memerlukan waktu yang relatif singkat, dan lebih menekankan 

pada praktik. Sementara dalam Instruksi Presiden No.15 tahun 1974 dalam 

Kamil (2012:4), pengertian pelatihan dirumuskan sebagai berikut: 

“Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut 

proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan 

keterampilan di luar sistem pendidikan yang berlaku, dalam 

waktu yang relatif singkat, dan dengan menggunakan 

metode yang lebih mengutamakan praktik daripada teori.” 

Menurut Moekijat, dalam Muchtadi (2012:163), mengemukakan 

bahwa pelatihan adalah sesuatu kegiatan penyesuaian atau pemberian 

pengaruh kepada seseorang untuk meningkatkan kecakapannya guna suatu 

kegiatan tertentu. Sedangkan menurut Sudjana (2007:5), pelatihan adalah 

kegiatan edukatif untuk merubah perilaku peserta pelatihan saat ini kepada 

perilaku yang lebih baik sebagaimana diinginkan oleh organisasi. 

Sementara menurut Pribadi (2014:2), “pelatihan pada dasarnya bermakna 

sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan dan sikap yang dapat digunakan segera untuk meningkatkan 

kinerja”. Pelatihan adalah suatu metode dalam pendidikan orang dewasa 

atau dalam suatu pertemuan untuk meningkatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan mengubah sikap peserta dengan cara spesifik 

(Suprijanto, 2008:158). 

“Pelatihan atau training adalah pengajaran atau pemberian 

pengalaman kepada seseorang untuk mengembangkan tingkah laku 
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(pengetahuan, skill, sikap) agar mencapai sesuatu yang diinginkan” 

(Robinson, dalam Marzuki, 2012:174). Sedangkan menurut Muchtadi 

(2012:169), pelatihan adalah kegiatan yang direncanakan dan 

diselenggarakan supaya dicapai penguasaan keterampilan, pengetahuan, 

dan sikap yang relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selain itu,  

menurut Sutarto (2013:2-3), mendeskripsikan pelatihan sebagai berikut: 

“Pelatihan adalah suatu proses yang menciptakan kondisi dan 

stimulus untuk menimbulkan respon terhadap orang lain, 

mengembangkan pengetahuan dan keterampilan (skill) dan 

penanaman sikap, menciptakan perubahan tingkah laku, dan 

untuk mencapai tujuan yang secara khusus dirancang sesuai 

dengan kebutuhan nyata peserta pelatihan.” 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa pengertian pelatihan adalah bagian dari pendidikan 

yang menyangkut proses belajar yang mengutamakan praktik dengan 

waktu yang relatif singkat  untuk menguasai dan mengembangkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap serta kecakapan  peserta didik untuk 

meningkatkan kinerja, mengembangkan diri, dan usaha mandiri. 

2.2.2 Tujuan Pelatihan 

Suatu pelatihan dapat berjalan dengan baik karena memiliki tujuan 

yang ingin dicapai. Menurut Moekitjat (1993) dalam Surtarto (2013:9), 

secara umum pelatihan bertujuan untuk: a) menambah  keahlian, sehingga 

pekerjaan diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif, b) 

mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan diselesaikan secara 

rasional, dan c) mengembangkan sikap, sehingga menimbulkan kemauan 

kerja sama. Diharapkan dengan adanya pelatihan terjadi perbaikan tingkah 
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laku pada partisipan pelatihan yang sebenarnya merupakan anggota suatu 

organsasi dan, yang kedua, perbaikan organisasi itu sediri, yakni menjadi 

lebih efektif (Marzuki, 2012:175), 

Menurut Triton (2010:104), “program pelatihan (training) bertujuan 

untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik 

pelaksanaan kerja tertentu untuk kebutuhan sekarang”. Selain itu tujuan 

pelatihan adalah untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, sikap, dan tingkah laku sesuai dengan kebutuhan yang 

bersangkutan (Nitisasmito,1982 dalam Muchtadi, 2012:166).  

Dale S. Beach (1975) dalam Kamil (2012:10) mengemukakan, “The 

objective of training is to achieve a change n the behavior of those 

trained” (Tujuan pelatihan adalah untuk memperoleh perubahan dan 

tingkah laku mereka yang dilatih). Sedangkan menurut Siswanto (2011:9), 

pelatihan tujuannya adalah penguasaan keterampilan, kemampuan 

gerakan, persepsi, komunikasi. Secara khusus dalam kaitan dengan 

pekerjaan, Simamora (1995) dalam Kamil (2012:11) mengelompokkan 

tujuan pelatihan kedalam lima bidang yaitu: a) memuktahirkan keahlian 

sejalan dengan perubahan teknologi, b) mengurangi waktu belajar menjadi 

kompeten dalam pekerjan, c) membantu memecahkan permasalahan 

operasional, d) mempersiapkan untuk promosi, dan e) mengorientasikan 

terhadap organisasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa tujuan  pelatihan adalah untuk menambah keahlian, 
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mengembangkan pengetahuan dan sikap, penguasaan keterampilan, dan 

perbaikan tingkah laku peserta didik. 

2.2.3 Manfaat Pelatihan 

Pelatihan yang dilakukan diharapkan memiliki manfaat 

daripadanya. Beberapa manfaat dari pelatihan diungkapkan oleh Robinson 

(1981) dalam Sutarto (2013:10), sebagai berikut: a) untuk memperbaiki 

penampilan/kemampuan individu atau kelompok dengan harapan 

memperbaiki performance organisasi, b) mengajarkan keterampilan 

tertentu untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai standart yang diinginkan, 

c) memperbaiki sikap-sikap terhadap pekerjaan, terhadap pimpinan atau 

karyawan. Sedangkan menurut Sutarto (2013:11), pelatihan merupakan 

sarana yang ditujukan pada upaya untuk lebih mengaktifkan kerja para 

tenaga kerja yang dipandang kurang aktif sebelumnya, mengurangi adanya 

dampak negatif yang disebabkan kurangnya pengetahuan, kurangnya 

kepercaya diri atau pengalaman. 

Ricarard B. Johnson (1976) dalam Marzuki (2012:176-177), 

merumuskan manfat pelatihan antara lain: a) menambah produktivitas 

(increase productivity), b) memperbaiki kualitas kerja dan menaikkan 

semangat kerja, c) mengembangkan keterampilan, pengetahuan, 

pengertian, dan sikap-sikap baru, d) dapat memperbaiki cara penggunaan 

yang tepat alat-alat, mesin, proses, metode, dan lain-lain, dan e) 

mengurangi pemborosan, kecelakaan, keterlambatan, kelalaian, biaya 

berlebihan, dan ongkos-ongkos yang tidak diperlukan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa manfaat pelatihan yaitu a) memperbaiki 

penampilan/kemampuan/ kualitas kerja dan mennaikkan semangat kerja, 

b) menambah produktifitas atau keterampilan, c) memperbaiki dan 

mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pengertian dan sikap-sikap 

baru,dan d) mengurangi pemborosan dan dampak negatif yang disebabkan 

kurangnya pengetahuan, misalnya kecelakaan, keterlambatan, kelalaian, 

biaya berlebihan serta ongkos-ongkos yang tidak diperlukan. 

2.2.4 Prinsip-Prinsip Pelatihan 

Kegiatan pelatihan dapat menghasilkan output dengan pemahaman 

terhadap prinsip-prinsip pelatihan. Oleh karena itu, maka penyelenggaraan 

kegiatan harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip pelatihan. Menurut 

Trinton (2010:110-112), prinsip-prinsip belajar dalam pelatihan antara lain 

adalah sebagai berikut: a) kemampuan belajar setiap individu adalah unik 

dan berbeda, b) keberhasilan belajar sangat ditentukan oleh motivasi, c) 

belajar harus selalu disertai umpan balik, d) belajar adalah proses aktif, e) 

belajar memerlukan variasi metode, dan f) belajar membutuhkan 

penguatan dan berbagai cara perlu dilakukan dengan tujuan menyerap 

pengetahuan dan meningkatkan keterampilan. 

Menurut Kamil (2012:12-13), mengemukakan prinsip-prinsip 

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

individu, b) prinsip motivasi, c)prinsip pemilihan dan pelatihan para 

pelatih, d) prinsip belajar, e) prinsip partisipasi aktif, f) prinsip fokus pada 
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batasan materi, g) prinsip diagnosis dan koreksi, h) prinsip pembagian 

waktu, i) prinsip keseriusan, j) prinsip kerjasama, k) prinsip metode 

pelatihan, dan l) prinsip hubungan pelatihan dengan pekerjaan atau dengan 

kehidupan nyata.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan prinsip-prinsip pelatihan, antara lain yaitu: a) prinsip 

perbedaan individu yaitu kemampuan yang dimiliki unik dan berbeda, b)  

prinsip motivasi yaitu keberhasilan pelatihan sangat ditentukan oleh 

motivasi, c) prinsip pemilihan pelatih yaitu efektivitas pelatihan salah 

satunya bergantung pada pelatih yang memiliki minat dan kemampuan 

melatih serta pelatih yang mampu menciptakan motivasi tinggi bagi 

peserta, d) prinsip partisipasi aktif yaitu dalam pelatihan terdapat proses 

aktif dengan melibatkan para peserta pelatihan untuk berkontribusi dalam 

proses pelatihan, e) prinsip metode pelatihan yaitu pelatihan terdapat 

berbagai metode, namun tidak ada satu pun metode yang dapat digunakan 

untuk semua jenis pelatihan, dan f) prinsip penguatan dan keseriusan serta 

berbagai cara yang dilakukan dengan tujuan menyerap pengetahuan dan 

meningkatkan keterampilan 

2.2.5 Jenis Pelatihan 

Berdasarkan Instruksi Presiden No.15 Tahun 1974 dalam Kamil 

(2012:16), dikenal ada dua macam pelatihan dilihat dari sudut tujuannya, 

yaitu pelatihan keahlian dan pelatihan. a) pelatihan keahlian adalah bagian 

dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan sebagai 
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syarat untuk melaksanakan suatu pekerjaan, termasuk di dalamnya 

pelatihan ketatalaksanaan, dan b) pelatihan kejuruan adalah bagian dari 

pendidikan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan sebagai 

syarat untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang pada umumnya bertaraf 

lebih rendah. 

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

pelatihan dai sudut siapa yang dilatih dalam konteks suatu organisasi, 

membedakan pelatihan atas empat macam yaitu: a) pelatihan induksi 

(induction training), yaitu pelatihan perkenalan yang biasanya diberikan 

kepada pegawai baru dnegan tidak memandang tingkatnya, b) pelatihan 

kerja (job training), yaitu pelatihan yang diberikan kepada semua pegawai 

bertujuan untuk memberikan petunjuk khusus guna melaksanakan tugas-

tugas tertentu, c) pelatihan supervisor (supervisor training), yaitu pelatihan 

yang diberikan kepada supervisor atau pimpinan tingkat bawah, d) 

pelatihan manajemen (management training), yaitu pelatihan yang 

diberikan kepada manajemen, dan e) pengembangan eksekutif (exective 

development), yaitu pelatihan untuk mengembangkan dan meningkatkan 

kemampuan pejabat-pejabat pimpinan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan jenis-jenis pelatihan memiliki banyak jenis, karena pelatihan 

dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, diantara dilihat dari sudut tujuan 

dan siapa yang dilatih. Dilihat dari sudut tujuan, pelatihan terdapat dua 

macam yaitu pelatihan keahlian dan pelatihan kejuruan. Sedangkan dilihat 
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dari sudut siapa yang dilatih dalam konteks organisasi, pelatihan 

dibedakan atas empat macam yaitu: a) pelatihan induksi (induction 

training), b) pelatihan kerja (job training), c) pelatihan supervisor 

(supervisory training), d) pelatihan manajemen (management training), 

dan pengembangan eksekutif (executive development). 

2.2.6 Metode dan Teknik Pelatihan 

Kegiatan belajar dan pembelajaran berperan penting dalam setiap 

pelatihan. Menurut Kamil (2012:40-41), kecermatan dan efektivitas 

metode pembelajaran khusus dalam pelatihan ditentukan oleh: a) jumlah 

dan latar belakang warga belajar pelatihan, b) materi yang akan 

disampaikan atau perubahan-perubahan yang diharapkan, c) waktu yang 

tersedia, d) fasilitas fisik yang tersedia, e) metode-metode pembelajaran 

terdahulu dan yang selanjutnya, dan f) kemampuan-kemampuan dan 

keinginan-keinginan para tutor atau pelatih.  

Metode adalah cara yang digunakan untuk mencapai tujuan, begitu 

pula pada suatu pelatihan. Ada beberapa metode pelatihan yang biasa 

digunakan. Menurut Kamil (2012:41-52), metode-metode pelatihan antara 

lain: a) diskusi kelompok; metode pembelajaran yang mendorong 

tumbuhnya partisipasi paling luas dan banyak variasinya, b) studi kasus; 

metode ini dilakukan dengan cara peserta pelatihan diminta untuk 

memberikan pemecahan masalah atau mencari jalan keluar terhadap suatu 

masalah atau peristiwa, c) kelompok-kelompok buzz; metode 

pembelajaran pelatihan dengan membagi peserta dalam kelompok-
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kelompok yang terdiri dari lima sampai delapan anggota, membahas 

permasalahan, mengembangkan pendapat atau menyiapkan perntanyaan 

khusus tentang suatu topic, d) bermain peran; metode ini peserta diminta 

melakukan suatu peranan sesuai dengan yang mereka kira biasa dilakukan 

oleh mereka dalam suatu situasi tertentu, e) simulasi pengambilan 

keputusan; tim-tim yang terdiri dari empat sampai enam manajer 

beroperasi sebagai perusahaan-perusahaan yang berdiri sendiri-sendiri 

berproduksi dan bersaing di pasar, f) kuliah; metode yang aktifitas hanya 

sepihak, yaitu pelatih yang aktif menyampaikan pengetahuan, g) diskusi 

panel; metode pembelajaran dengan cara mendistribusikan tanggung 

jawab diantara para ahli yang menyampaikan materi perkuliahan, dan h) 

demostrasi; metode penentuan prosedur atau praktik tertentu dalam 

pembelajaran. 

Menurut Desseler (2008:285-290), metode yang digunakan untuk 

menyampaikan pelatihan antara lain: a) on-the-job atau OTJ, yaitu 

meminta seseorang untuk mempelajari pekerjaan itu dengan langsung 

mengerjakannya, b) magang, yaitu suatu proses terstruktur dimana orang 

menjadi pekerja yang terampil melalui kombinasi dari pelajaran di kelas 

dan pelatihan langsung di pekerjaan, c) belajar secara informal, yaitu 

metode pelatihan dengan melaksanakan pekerjaan sehari-hari dengan 

berkolaborasi dengan kolega mereka, d) job instruction training, yaitu 

metode pelatihan dengan banyak pekerjaan yang terdiri dari sebuah 

rangkaian langkah logis yang diajarkan bertahap, e) pengajaran, yaitu cara 
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yang paling tepat dan sederhana untuk memberikan pengetahuan kepada 

sekelompok orang yang akan dilatih, f) pelajaran yang terprogram, yaitu 

metoda sistematis untuk mengajarkan keterampilan pekerjaan dengan 

memberikan pertanyaan atau fakta, yang memungkinkan orang itu untuk 

memberikan respon dan memberikan orang yang belajar itu jawaban 

timbal balik yang akurat, g) teknik pelatihan kemampuan membaca dan 

menulis, yaitu satu aspek dari program pelatihan keberagaman, dan h) 

pelatihan dengan peralatan audiovisual, yaitu teknik pelatihan dengan 

menggunakan audiovisual seperti film, powerpoint, video, konferensi, 

kaset audio, dan kaset video. 

Menurut Triton (2010:107), pelatihan SDM berdasarkan tempat 

pelaksanaannya dapat dilaksanakan pada dua tempat, yaitu: a) On the job 

training atau pelatihan ditempat kerja. Metode utama pelatihan ditempat 

kerja antara lain adalah: (a) demonstrasi; pemberian materi dengan cara 

praktek dan contoh-contoh langsung yang dilakukan oleh pemateri dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan, (b) praktek langsung; metode dilakukan 

pada pelatihan yang bersifat manajerial dan pekerjaan yang memerlukan 

profesionalitas, (c) metode mengerjakan sendiri; karyawan akan mendapat 

materi pelatihan melakukan beberapa kesalahan semasa pelatihan, dan  (d) 

rotasi kerja; metode dilakukan untuk meningkatkan wawasan aryawan 

akan pekerjaan pada setiap divisi pekerjaan tempat kerjany, dan sekaligus 

mengurangi kejenuhan karyawan. b) Off the job training atau pelatihan di 

luar tempat kerja. Beberapa metode pelatihan antara lain: (a) role play atau 
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permainan peran; menampilkan simulasi oleh para peserta pelatihan 

dengan memerankan pelaku-pelaku yang ada dalam pekerjaan 

diperusahaannya, (b) diskusi kelompok; memberikan materi melalui 

diskusi, dimana peserta pelatihan terlibat dan berkontribusi aktif dalam 

proses pelatihan, (c) pusat pengembangan; karyawan mengikuti program-

program pelatihan yang sebelumnya disusun dan diadakan oleh pusat-

pusat pengembangan, dan (d) ceramah; pemberian materi bersifat searah 

oleh pemberi materi kepada karyawan. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam metode pelatihan tidak ada satu metode 

pelatihan yang tepat untuk semua jenis pelatihan, maka dalam penggunaan 

metode pelatihan perlu dicermati supaya pelatihan berjalan efektif. Metode 

yang dilakukan dalam pelatihan antara lain: diskusi kelompok, 

demonstrasi, bermain peran, ceramah, praktek langsung (magang), on the 

job, pelatihan partisipatif, pelatihan kerja, dan lain-lain. 

2.3 Proses Pelatihan 

Berdasarkan KBBI (2014:667), menjelaskan proses adalah runtutan 

perubahan peristiwa dan lain-lain dalam perkembangan sesuatu. Proses 

pelatihan merupakan interaksi pembelajaran antara masukan sarana yaitu 

pelatih, dengan masukan mentah yaitu peserta pelatihan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan (Sudjana, 2007:5).  

Kegiatan belajar dan pembelajaran berperan penting dalam setiap 

pelatihan karena hal tersebut merupakan kegiatan inti dari proses pelatihan. 
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Sesungguhnya setiap individu dalam kehidupannya pasti mengalami belajar 

sehingga mengalami perubahan, perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, 

dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak suka menjadi suka dan berbagai 

perubahan lainnya merupakan hasil dari proses belajar (Kamil, 2012:36). 

Sesuai dengan pendapat menurut Kolb dalam Kamil (2012:37), menjelaskan 

bahwa pembelajaran merupakan proses dimana pengetahuan diciptakan 

melalui transformasi pengalaman.  

Proses pelatihan didalamnya terdapat kegiatan proses belajar 

mengajar. Menurut Suprijanto (2008:39), proses belajar mengajar adalah 

suatu proses berlangsungnya kegiatan belajar yang dilakukan oleh pelajar 

atau peserta didik dan pendidik atau pembimbing. Sedangkan menurut 

Djamarah dan Zain (2014:38), inti proses belajar mengajar adalah kegiatan 

belajar anak didik dalam mencapai suatu tujuan pengajaran.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa proses pelatihan merupakan proses pelaksanaan kegiatan interaksi 

pembelajaran antara masukan sarana atau sumber belajar yaitu pelatih 

dengan masukan mentah yaitu peserta didik atau warga belajar untuk 

mencapai tujuan pelatihan yang didalamnya terdapat transformasi 

pengalaman ke dalam pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang awalnya 

kurang baik menjadi baik.  

2.3.1 Proses Pelatihan Sebuah Sistem 

Proses pelatihan merupakan suatu sistem. Pelatihan adalah salah 

satu satuan pendidikan nonformal. Satuan pendidikan yang merupakan 
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satuan sistem yang terdiri dari komponen-komponen. Menurut Sudjana 

dalam Kamil (2012:20-21) mengemukakan komponen-komponen 

pelatihan yaitu: a) masukan sarana (instrumen input), yaitu keseluruhan 

sumber fasilitas yang menunjang kegiatan belajar, antara lain kurikulum, 

tujuan pelatihan, sumber belajar, fasilitas belajar, biaya yang dibutuhkan, 

dan pengelola pelatihan, b) masukan mentah (raw input), yaitu peserta 

pelatihan dengan berbagai karakteristiknya, c) masukan lingkungan 

(environment input), yaitu faktor lingkungan yang menunjang pelaksanaan 

kegiatan pelatihan, seperti lokasi pelatihan, d) proses (process), yaitu 

kegiatan interaksi edukatif yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan antara 

sumber belajar dengan warga belajar peserta pelatihan, f) keluaran 

(output), yaitu lulusan yang telah mengalami proses pembelajaran 

pelatihan, g) masukan lain (other input), yaitu faktor pendukung 

pelaksanaan pelatihan, seperti pemasaran, lapangan kerja, informasi, dan 

situasi sosial-budaya yang berkembang, dan h) pengaruh (impact), yaitu 

hasil belajar yang dicapai oleh peserta pelatihan, yang meliputi 

peningkatan taraf hidup, kegiatan membelajarkan orang lebih lanjut, dan 

peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan 

masyarakat. Keterkaitan antara komponen-komponen tersebut menurut 

Sudjana (2008:89), berikut adalah: 
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Gambar 1. Keterkaitan antara Komponen-Komponen Menurut Sudjana 

(2008:89) 

Menurut Hoy dan Miskel (1991:291) dalam Sutarto (2013:47), 

pelatihan pendidikan nonformal sebagai sistem tidak dapat dilepaskan dari 

tiga unsur pokok yaitu unsur masukan, unsur proses dan unsur hasil. Unsur 

masukan terdapat unsur masukan mentah, yaitu peserta didik yang 

memiliki bakat, minat, pribadi, kemampuan dan potensi lainnya yang akan 

ditingkatkan, agar nanti dapat menghasilkan aktualisasi potensi yang 

optimal. Berikut adalah gambaran pelatihan sebagai sistem:  

 

Gambar 2. Pelatihan sebagai Sistem Menurut Hoy dan Miskel 
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Berdasarkan diagram tersebut, dapat dinyatakan bahwa proses 

pembelajaran pelatihan dipengaruhi oleh masukan instrumental maupun 

masukan lingkungan. 

Menurut Sutarto (2013:49), pada dasarnya suatu proses 

pembelajaran pelatihan terkait dengan berbagai komponen yang sangat 

kompleks. Komponen tersebut meliputi tujuan, materi, media, peserta 

didik, pamong belajar dan komponen lainnya yang saling terkait sebagai 

suatu sistem. Suatu sistem merupakan keterkaitan antara input (masukan), 

proses, dan output (keluaran). Masukan dari pembelajaran dapat berupa 

peserta didik, tutor, tujuan, materi, media dan lainnya. Proses 

pembelajaran adalah aktivitas pembelajaran. Keluaran yaitu hasil proses 

pembelajaran berupa perubahan diri warga belajar. Selain itu, Sutarto 

(Advances in Social Science, Education and Humanities Research 

(ASSEHR) volume 88, 2017:90) menyatakan bahwa: 

“…..This study found that: (a) tutor commitment factor with 

contributed a direct influence to the effectiveness learning 

process with percentage of 18,49%, (b) SKB leadership 

factors with contributed a direct influence to the 

effectiveness learning process with percentage of ,44,89%, 

(c) work environment condition with contributed a direct 

influence to the effectiveness learning process with a 

percentage 26,57%, (d) design of instructional plans impact 

on the participants outputs was 29,47%, and (e) 

implementation of instructional impact on the participants 

outputs was 40,96%, Implication of study outcome intended 

to improve the effectiveness of learning. It is done by 

enhancement of tutor commitment and creating work 

environment condition.” 

Dari penelitian diatas dapat dijelaskan bahwa: (a) faktor komitmen guru 

dengan kontribusi proses memberikan pengaruh langsung teradap 
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efektivitas belajar dengan persentase 18,49%, (b) faktor kepemimpinan 

SKB dengan kontribusi pengaruh langsung terhadap efektivitas proses 

belajar dengan persentase 44,89%, (c) bekerja kondisi environtment 

dengan kontribusi pengaruh langsung terhadap proses belajar efektivitas 

dengan persentase 26,57%,  (d) desain rencana instruksional berdampak 

pada peserta output adalah 29,47%, dan (e) pelaksanaan dampak 

instruksional pada peserta output adalah 40,96%. Implikasi dari penelitian 

outcame dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran itu.  

Ini diselesaikan dengan peningkatan komitmen guru dan menciptakan 

kondisi lingkungan kerja. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa proses pelatihan sebuah sistem merupakan keterkaitan 

antara komponen-komponen atau unsur-unsur pokok pelatihan yaitu a) 

masukan (input) yang didalamnya terdapat masukan mentah berupa 

peserta didik, dan masukan sumber atau sarana berupa kurikulum, tujuan 

pelatihan, sumber belajar, fasilitas belajar, biaya yang dibutuhkan, dan 

pengelola pelatihan, b) proses yaitu aktivitas pembelajaran berupa 

kegiatan interaksi antara sumber belajar dan warga belajar, c) keluaran 

(output) berupa perubahan diri warga belajar atau lulusan dari yang telah 

mengalami proses pelatihan, selain itu proses pelatihan dipengaruhi oleh 

masukan lingkungan (environment input), berupa lingkungan yang 

menunjang pembelajaran pelatihan dan masukan lain (other input), berupa 
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daya dukung pelaksanaan pelatihan serta balikan (impact) berupa yang 

berhubungan dengan hasil belajar yang dicapai oleh peserta pelatihan.  

2.3.2 Komponen-Komponen dalam Proses Pelatihan 

Proses pelatihan merupakan kegitan yang didalamnya terdapat 

komponen-komponen. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam 

proses pelatihan, antara lain: 

2.3.2.1 Tutor/Instuktur 

Menurut Kamil (2012:158), tutor/instruktur adalah orang yang 

bertugas untuk menyampaikan materi atau bahan pelatihan kepada para 

peserta didik dan dipilih oleh penyelenggara. Sedangkan menurut Triton 

(2010:119), menjelaskan trainer adalah orang yang dipilih untuk 

memberikan materi pelatihan yang memiliki kualifikasi yang memadai 

sesuai bidangnya, professional dan berkompeten. Sementara menurut 

Pribadi (2014:127), “seorang instruktur memegang peranan penting 

dalam penyelenggaraan sebuah program pelatihan”. Selain itu, menurut 

Raharjo (2005) dalam Amron (2013:36), menjelaskan bahwa pendidik 

atau tutor adalah mitra dan pembimbing warga belajar sebagai sumber 

belajar, yang berarti pula pengelolaan pembelajaran berpusat pada warga 

belajar.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa tutor/instruktur adalah orang yang memiliki peranan 

penting dalam program pelatihan dipilih sebagai mitra dan pembimbing 

sebagai sumber belajar untuk menyampaikan materi pelatihan kepada 
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peserta pelatihan yang memiliki kompetensi dan dapat mengelola 

pembelajaran. 

2.3.2.2 Warga belajar atau peserta pelatihan 

Berdasarkan UU No.20 tahun 2003 menyebutkan bahwa, 

“peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia 

pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu”. Sedangkan menurut 

Rifa’i dan Anni (2012:160), “peserta didik adalah individu yang 

melakukan proses belajar mengajar”. Selain itu, menurut Sutarto 

(2013:50), peserta pelatihan dalam pendidikan nonformal adalah warga 

masyarakat yang tidak berkesempatan mengikuti pendidikan formal 

karena suatu hal atau mengikuti pendidikan nonformal sebagai 

suplemen, komplemen, subtitusi pendidikan formal yang telah diikuti.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik atau peserta pelatihan adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran atau belajar mengajar. 

2.3.2.3 Tujuan pelatihan atau pembelajaran 

Merancang proses pembelajaran pelatihan pendidikan nonformal 

sebelumnya perlu dilakukan pengkajian tentang tujuan yang ingin 

dicapai yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan (David R. 

Even, 1981 dalam Sutarto, 2013:50). Tujuan yang secara eksplisit 

diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan pembelajaran biasanya 
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berupa pengetahuan, dan keterampilan atau sikap dirumuskan secara 

spesifik dan operasional (Rifa’i dan Anni, 2012:159). Sedangkan, 

menurut Djmarah dan Zain (2014:41-42), “tujuan adalah suatu cita-cita 

yang ingin dicapai dari pelaksanaan kegiatan”. Pendapat lain 

disampaikan oleh Siswanto (2011:34), menjelaskan bahwa tujuan 

pembelajaran dimaknai sebagai suatu pernyataan tentang keadaan 

penguasaan atau hal yang didapat oleh peserta pelatihan setelah selesai 

pelatihan.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa dalam merancang proses pembelajaran pelatihan 

perlu dilakukan pengkajian tujuan pelatihan.  Tujuan pelatihan atau 

tujuan pembelajaran adalah suatu cita-cita yang ingin dicapai dari 

pelaksanaan kegiatan pelatihan atau pembelajaran tentang penguasaan 

atau apa yang dilakukan peserta pelatihan berupa pengetahuan dan 

keterampilan disesuaikan dengan kebutuhan peserta pelatihan dilakukan. 

2.3.2.4 Sarana dan prasarana pembelajaran pelatihan 

Sanjaya (2011:55), menjelaskan sarana adalah segala sesuatu 

yang secara langsung mendukung terhadap kelancaran proses 

pembelajaran, sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang secara 

tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran. 

Sedangkan menurut Iskandarwassid dan Sunendar (2011:174), sarana 

belajar adalah segala sesuatu yang dapat dipakai langsung peserta didik 

dalam belajar untuk mencapai suatu kompentensi dasar tertentu, 



44 
 

 
 

sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang dapat menunjang 

terselenggaranya suatu proses. Selain itu, menurut Amron (2013:36-37) 

sarana adalah segala sesuatu peralatan praktik utama yang digunakan 

sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan dari seluruh 

kegiatan pembelajaran, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk 

menjalankan fungsi pembelajaran berupa lahan dan bangunan.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa sarana adalah segala sesuatu yang mendukung 

proses pembelajaran secara langsung berupa peralatan praktik yang 

digunakan sebagai alat atau media dalam mencapai tujuan pembelajaran, 

sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang mendukung proses 

pembelajaran secara tidak langsung berupa fasilitas menjalankan fungsi 

pembelajaran misalnya lahan dan bangunan. 

2.3.2.5 Materi pembelajaran pelatihan 

Menurut Djamarah dan Zain (2014:43), “bahan pelajaran adalah 

substansi yang akan disampaikan dalam proses belajar mengajar”. 

Siswanto (2011:46) menjelaskan bahwa materi pembelajaran 

dikembangkan setelah tujuan-tujuan pembelajaran dirumuskan. Materi 

pembelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi pembelajaran memberikan warna dan 

bentuk dari kegiatan pembelajaran (Rifa’i dan Anna, 2014:160). Materi 

pelajaran yang komprehensif, terorganisasi secara sistematis dan 
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dideskripsikan dengan jelas akan berpengaruh terhadap intensitas proses 

pembelajaran (Sugandi, 2007:29). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa materi pembelajaran merupakan komponen utama 

dalam proses pemebalajaran, karena materi pembelajaran adalah 

substansi yang akan disampaikan dalam pembelajaran yang harus 

dikembangkan setelah tujuan-tujuan dirumuskan akan berpengaruh 

terhadap intensitas proses pembelajaran. 

Materi yang digunakan dalam proses pelatihan bahasa berbeda 

dengan proses pelatihan lainnya. Materi yang digunakan dalam proses 

pelatihan bahasa Korea yaitu baca tulis hangel, kosa kata pokok,tata 

bahasa, percakapan, pendengaran, latihan dan pembahasan KLPT, 

kebudayaan dan karakteristik orang korea, dan pemantapan penguasaan 

materi KLPT.  

2.3.2.6 Metode pelatihan 

Menurut Djumarah dan Zain (2014:46), “metode adalah suatu 

cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. 

Metode atau strategi digunakan dalam pembelajaran sebagai pola umum 

mewujudkan proses pembelajaran yang diyakini efektif untuk mencapai 

tujuan pembelajaran (Rifa’i dan Anni, 2012:160). Menurut Sutarto 

(2013:52), metode belajar dan membelajarkan yang digunakan dirancang 

dengan mempertimbangkan karakteristik peserta pelatihan. 
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Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara untuk 

mewujudkan tujuan proses pembelajaran yang telah ditetapkan dengan 

mempertimbangkan karakteristik peserta pelatihan. Dalam pelaksanaan 

proses pelatihan menggunakan metode yang disesuaikan dengan 

kebutuhan dari penyampain materi. 

2.3.2.7 Media pelatihan 

Menurut Rifa’i dan Anni (2012:161), “media pembelajaran 

adalah alat atau wahana yang dipergunakan pendidik dalam proses 

pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran”. Alat 

tersebut adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk mencapai 

tujuan pengajaran. Salah satu alat yang dapat digunakan yaitu alat bantu 

audiovisual. Menurut Suprijanto (2008:171), alat bantu audiovisual 

adalah bahan atau alat yang dipergunakan dalam pembelajaran untuk 

membantu tulisan dan kata yang diucapkan dalam menyampaikan 

pengetahuan, sikap, dan ide. 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa media pelatihan adalah alat atau bahan atau wahana 

yang dipergunakan dalam proses pembelajran untuk membantu 

menyampaikan pesan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajran.   

2.3.2.8 Intensitas/frekuensi pembelajaran pelatihan 

Menurut Amron (2013:46), menjelaskan bahwa intensitas secara 

sederhana dapat dirumuskan sebagai usaha yang dilakukan oleh 
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seseorang dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan. Intensitas 

pembelajaran didalamnya terdapat kegiatan belajar mengajar yaitu 

segala sesuatu yang telah diprogramkan akan dilaksanakan dalam proses 

belajar mengajar (Djumarah dan Zain, 2014:44). Dalam intensitas 

pembelajaran, terdapat sejumlah kompetensi dasar yang harus dicapai 

peserta didik dalam kurun waktu tertentu, melalui perhitungan waktu 

dalam satu periode ajaran berdasarkan waktu-waktu efektif pembelajaran 

(Iskandarwassid dan Sunendar, 2011:173) 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan intensitas pembelajaran yaitu kebulatan tenaga yang 

dikerahkan untuk suatu usaha dalam melaksanakan pembelajaran yang 

telah programkan untuk mencapai tujuan pembelajaran berupa 

kompetensi dasar melalui perhitungan waktu efektif pembelajaran. 

2.3.2.9 Penilaian hasil pembelajaran pelatihan 

Penilaian hasil pembelajaran pelatihan atau evaluasi pelatihan 

dilaksanakan oleh nara sumber/fasilitator diakhir pelatihan maupun 

praktik (Kamil, 2012:162). Menurut Sudjana (2000:263), penilaian 

merupakan kegiatan penting untuk mengetahui ketercapaian tujuan, 

apakah pelaksanaan program sesuai dengan rencana, dan/atau dampak 

apa yang terjadi setelah program dilaksanakan. Sementara itu, Wand dan 

Brown dalam Djamarah dan Zain (2014:50) menjelaskan bahwa, 

“evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses menentukan nilai dari 

sesuatu”. Evaluasi hasil belajar dilakukan dengan tujuan untuk 
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mengukur perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan peserta 

pelatihan sebagai akibat dari pelatihan (Siswanto, 2011:63). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa penilaian hasil pelatihan adalah kegiatan untuk 

mengetahui keberhasilan pelaksanaan pelatihan yang dilakukan oleh 

nara sumber/fasilitator di akhir pelatihan. 

Evaluasi proses pembelajaran pelatihan adalah suatu evaluasi 

yang diarahkan untuk menilai bagaimana pelaksanaan proses belajar 

mengajar yang telah dilakukan mencapai tujuan, apakah dalam proses 

ditemui kendala, dan bagaimana kerjasama setiap komponen pengajaran 

yang telah diprogramkan dalam satuan pelajaran. Kegiatan evaluasi hasil 

belajar dalam pelatihan menurut Siswanto (2011:63), terdiri dari: a) tes 

awal, bertujuan untuk mengukur kemampuan yang dimiliki oleh peserta 

terkait dengan tujuan dan materi pembelajaran yang disiapkan untuk 

pelatihan, b) evaluasi formatif, evaluasi yang dilakukan ketika program 

masih berjalan c) evaluasi sumatif, evaluasi yang dilakukan ketika 

program sudah selesai atau berakhir, d) evaluasi diri, evaluasi yang 

diselenggarakan oleh masing-masing peserta untuk menyatakan 

perolehan kemajuan belajar selama pelatihan. 

2.3.2.10 Hasil belajar 

Hasil belajar warga belajar pada hakikatnya merupakan 

perubahan tingkah laku setelah melalui proses belajar mengajar (Amron, 

2013:49). Menurut Kamil (2012:163), hasil pelatihan dapat 
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dideskripsikan dari hasil penilaian dengan subyek penelitian dan 

pengamatan terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh subyek. 

Perubahan yang terjadi dalam hasil belajar mencakup aspek pengetahuan 

(kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan hasil belajar adalah hasil penilaian dengan subyek 

penelitian dan pengamatan terhadap kegiatan yang dilakukan subyek 

berupa tingkah laku setelah proses pembelajaran berupa perubahan  

pengetahuan (kognitif), sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik) 

2.3.3 Faktor-Faktor Proses Pelatihan 

Proses pelatihan dalam kegiatannya terdapat faktor yang 

mempengaruhi pelatihan tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam proses pelatihan antara lain yaitu: 

2.3.3.1 Motivasi belajar 

Motivasi menurut Siswanto (2013:47), motivasi adalah suatu 

dorongan dalam diri seseorang. Sedangkan menurut Suprijanto 

(2008:41), “motivasi adalah keinginan untuk mencapai suatu hal”. 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa motivasi adalah dorongan atau 

keinginan dalam diri seseorang untuk mencapai suatu hal. 

Peserta didik datang untuk belajar tidak ada artinya tanpa adanya 

motivasi belajar. Mengembangkan motivasi peserta didik harus terus 

dilakukan dalam kegiatan belajar dan pembelajaran sebagai pelaksanaan 

pelatihan (Siswanto, 2011:84). Oleh sebab itu, pendidik dapat 
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menumbuhkan motivasi belajar dengan berbagai cara antara lain dengan 

menjelaskan pentingnya pelajaran dan mengapa materi perlu dipelajari. 

Sedangkan menurut Haris Mujiman (2009) dalam Siswanto (2011:84-

86), menjelaskan enam teknik motivasi yaitu (a) mengembangkan rasa 

ingin tahu kegunaan belajar, (b) mengembangkan rasa butuh belajar, (c) 

mengembangkan rasa percaya diri, (d) mengembangkan rasa senang 

belajar, (e) mengembangkan kemampuan belajar dan (f) 

mengembangkan kemampuan menilai hasil belajar. Cara lain untuk 

menumbuhkan motivasi peserta didik menurut Nasution (1995) dalam 

Suprijanto (2008:41) antara lain: memberi nilai perkembangan belajar, 

memberikan hadiah atau pujian, memberitahu kemajuan, memberi tugas 

yang menantang dan menciptakan suasana yang menyenangkan.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa motivasi adalah dorongan atau keinginan dari dalam 

diri seseorang untuk mencapai suatu hal. Teknik atau cara yang dapat 

dilakukan untuk menumbuhkan motivasi belajar antara lain: 

mengembangkan rasa ingin tahu, menjelaskan pentingnya belajar, 

memberitahu kemajuan, dan menciptakan suasana yang menyenangkan 

2.3.3.2 Kualitas instruktur/tutor 

Kegiatan pelatihan terdapat orang yang memiliki tanggung jawab 

untuk membantu belajar, orang tersebut biasa disebut dengan  pendidik 

atau instruktur, mentor atau tutor, pemimpin, pamong belajar dan 

fasilitator (Rifa’i, 2009:6). Tutor dalam menjalankan tugasnya harus 
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memiliki beberapa kompetensi. Kompentensi yang harus dimiliki 

pendidik menurut Rifa’i (2009:8) yaitu a) kompetensi pribadi berkaitan 

dengan aspek-aspek kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai 

Pancasila, b) kompetensi professional berkaitan dengan kemampuan 

akademik ilmiah yang dimiliki pendidik, dan c) kompetensi sosial 

berkaitan dengan kemampuan membina dan mengembangkan interaksi 

sosial.  Sementara itu Raharjo (2005 : 17) dalam Amron (2013:36), 

menjelaskan karakteristik tutor yaitu: a) memiliki ijazah dari Lembaga 

Pendidikan Tenaga Keguruan (LPTK), b) menguasai substansi yang 

diajarkan, c) sehat jasmani dan rohani, d) menguasai teknik 

pembelajaran partisipatif, dan e) mampu mengelola pembelajaran sesuai 

dengan yang diajarkan.  

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa kualitas instruktur/tutor dapat ditentukan dari 

kompetensi atau karakteristik yang harus dimiliki instruktur dalam 

pembelajaran. Kompetensi yang harus dimiliki oleh instruktur/tutor yaitu 

kompetensi pribadi, kompetensi professional dan kompetensi sosial. 

Sedangkan karakteristik tutor yaitu memiliki ijasah, menguasai substansi 

yang diajarkan dan teknik pembelajaran partisipatif, sehat jasmani dan 

rohani, serta mampu mengelola pembelajaran 

2.3.3.3 Lingkungan belajar 

Menurut Rifa’i (2009:44), para pakar psikologi menyatakan 

bahwa “lingkungan belajar dapat mempengaruhi aktivitas belajar”. 



52 
 

 
 

Lingkungan yang menunjang pelaksanaan kegiatan belajar atau pelatihan 

tersebut misalnya, lokasi pelatihan (Sudjana dalam Kamil, 2012:21). 

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam menciptakan lingkungan 

belajar yang efektif memerlukan adanya kekayaan sumber daya dan 

kemudahan di dalam memperoleh sumber daya tersebut, baik sumber 

daya manusia maupun materi (Rifa’i, 2009:45). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa lingkungan belajar adalah lingkungan yang 

menunjang pelaksanaan dan aktivitas belajar dengan menggunakan 

sumber daya manusia maupun materi. 

2.3.3.4 Suasana kelas atau iklim belajar  

Siswanto (2011:79)  menjelaskan bahwa, “suasana kelas adalah 

suasana kelompok, peserta pelatihan yang berinteraksi dalam belajar dan 

pembelajaran”. Suasana kelas yang dimaksud adalah suasana kondusif 

agar pelatihan berjalan lancar. Suasana kondusif dalam belajar menurut 

Suprijanto (2008:46), antara lain: (a) mendorong peserta didik untuk 

aktif dan mengembangkan bakat, (b) suasana menghormati dan saling 

menghargai, (c) suasana saling percaya dan terbuka (d) penemuan diri, 

(e) suasana tidak mengancam, (f) suasana mengakui keikhasan pribadi, 

(g) suasana memperbolehkan kesalahan, berbuat salah dan keraguan, dan 

(h) memungkinkan peserta didik belajar sesuai minat, perhatian, dan 

sumber daya lingkungan. Suasana kelas yang terjadi didalamnya terdapat 

iklim belajar yang mempengaruhi. Iklim belajar ada beberapa faktor 
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yang mempengaruhinya, yaitu: persiapan sarana dan kegiatan belajar, 

pengaturan fisik, dan acara pembukaan kegiatan belajar (Rifa’i, 

2009:45). 

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat 

disimpulkan bahwa suasana kelas atau iklim belajar adalah suasana yang 

menggambarkan interaksi dalam belajar dan pembelajaran. Suasana 

kelas yang dimaksud adalah suasana yang kondusif dan suasana tersebut 

dapat diciptakan dengan faktor yang mempengaruhi. 

2.4 Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 

Menurut Rusli (2011:17), pelatihan kerja diselenggrakan oleh 

lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan kerja swata 

(termasuk lemabaga pelatihan perusahaa). Berdasarkan pasal 20 UU No. 13 

Tahun 2003 dalam Rusli (2011:17), “lembaga pelatihan kerja swata dapat 

berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan, yang wajib memperoleh 

ijin atau terdaftar ke instansi yang bertanggung jawab dibidang 

ketenagakerjaan di kabupaten/kota”. Sedangkan berdasarkan Pasal l 

KEPMENAKERTRANS.229/2003, mengenai definisi lembaga pelatihan 

kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang 

memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja. Selain itu, 

berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Ketenagakerjaan Lembaga 

pelatihan kerja swasta dapat berbentuk badan hukum Indonesia atau 

perorangan, lembaga pelatihan kerja swasta yang berbentuk badan hukum 

dapat berupa badan hukum perseorangan terbatas (PT) atau yayasan atau 
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bentuk badan hukum lain yang sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, maka dapat disimpulkan 

bahwa pelatihan kerja diselenggarakan lembaga pelatihan pemerintah dan 

lembaga pelatihan kerja swasta. Lembaga pelatihan kerja swasta yaitu 

lembaga pelatihan berbentuk badan hukum Indonesia atau perorangan yang 

terdaftar ke instansi dan memenuhi persayaratan untuk menyelenggrakan 

pelatihan kerja. 

2.5 Penelitian yang Relevan 

Pencapaian hasil penelitian ilmiah diharapkan data yang digunakan 

dalam penyusunan skripsi ini dapat menjawab permasalahan yang ada. 

Terdapat penelitian yang telah dilakukan memiliki relevansi dengan 

penelitian yang dilakukan peneliti. Beberapa penelitian yang relevan 

tersebut, antara lain: 

2.5.1 “Pembelajaran Kursus Bahasa Korea Pada Lembaga Pelatihan Dan  

Kursus  (Lpk )  Sonagi Kendal” oleh Agus Amron bersumber dari Skripsi 

Program Sarjana Universitas Negeri Semarang tahun 2013. Hasil Hasil 

yang diperoleh dalam penelitian ini : 1) Proses pembelajaran kursus 

bahasa Korea di LPK Sonagi Kendal: Tujuan umum pembelajaran adalah 

menguasai bahasa Korea dan tujuan khususnya lulus ujian EPS-Topik. 

Pembelajaran berlangsung selama 5-6 bulan setiap hari senin-jumat pada 

jam 08.00-12.00 WIB. Materi pembelajaran adalah pengenalan abjad 

Korea, penulisan abjad Korea, penghapalan abjad Korea, pembelajaran 
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tata bahasa Korea, pelatihan soal-soal, latihan tes. Metode yang digunakan 

disesuaikan dengan materi yang akan diberikan. Media yang digunakan 

adalah white board, LCD proyektor, pengeras suara, dan perlengkapan 

lainnya yang mendukung dalam proses pembelajaran. Evaluasi 

pembelajaran dilakukan menggunakan evaluasi sumatif dan evaluasi 

formatif. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran: hambatan 

pembelajaran, kualitas instruktur, motivasi warga belajar, keadaan 

lingkungan pembelajaran.  

2.5.2 “Pembelajaran Bahasa Arab untuk Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) 

ke Timur Tengah (Studi kasus di PT. Mutiara Bahari Alamria Jatilangon 

Jatisampurna Bekasi Jawa Barat)” oleh Abu Nasir bersumber dari Tesis 

Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga tahun 2014. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa 1) pembelajaran bahasa Arab untuk CTKI ke Timur 

Tengah di PT. MBA tidak sekedar untuk memenuhi persyaratan 

administrasi berupa dokumen sertifikat kompetensi sebelum 

pemberangkatan, namun benar-benar menyiapkan CTKI agar mampu 

berkomunikasi sesuai dengan bidang PLRT, 2) proses pembelajaran sudah 

sudah melalui tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan Kemnakertrans RI 

oleh BNP2TKI, 3) pelaksanaan pembelajaran sudah baik, namun perlu 

diperbaiki dari sisi media, pendekatan, materi dan tampilan buku.  

2.5.3 “Implementasi Pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing di UPT 

P2B Universitas Sebelas Maret” oleh Rini Agustina, dkk dalam Jurnal 

Pendidikan Bahasa dan Sastra Magistra Pendidikan Bahasa Indonesia 
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Program Pascasarjana UNS tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan 1) 

persepsi guru terhadap penutur asing cukup baik dan positif, 2) 

perencanaan pembelakaran BIPA disusun pengajar berhubungan dnegan 

perangkat pembelajaran berupa silabus, 3) pelaksanaan pembelajaran 

dilaksanakan mengarah pada kemampuan untuk mengembangkan 

kemampuan peserta didik, 4) kendala-kendala diakibatkan oleh kesibukan 

pengajar, penyampaian terlalu cepat, bahasa awal pertemuan, waktu, 

sarana dan prasarana, 5) upaya yang dilakukan yaitu mengganti pertemuan 

yang hilang, mengubah tempo berbicara menjadi lebih pelan, bantuan 

gambar, menambah jam belajar dan memanfaatkan fasilitas yang ada di 

UPT P2B. 

2.5.4 “Implementation and Challenges of English Language Education Reform 

in Malaysian Primary Schools” oleh Hazita Azman dalam The Southeast 

Asian Journal of English Language Studies tahun 2015. Hasil penelitian 

ini membahasa beberapa praktek inovasi dan faktor penghambat dalam 

mengembangkan kreatifitas dan potensi peserta didik dalam kemahiran 

berbahasa Inggris. 
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2.6 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir memaparkan mengenai dimensi- dimensi kajian 

utama serta faktor-faktor kunci yang menjadi pedoman kerja baik dalam 

menyusun metode, pelaksanaan dilapangan maupun pembahasan hasil 

penelitian.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Kerangka Berfikir
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Lembaga pelatihan kerja swasta (LPKS) sebagai salah satu bentuk 

pendidikan yang memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat, salah 

satunya yaitu LPKS Koreanindo Pulokulon. LPKS Koreanindo dalam 

pelatihan bahasa Korea terdapat proses pelatihan dan faktor yang 

mempengaruhi pelatihan bahasa Korea yang dapat  mempengaruhi keluaran 

dari proses pelatihan bahasa Korea 

Proses pelatihan bahasa Korea pada LPKS Koreanindo Pulokulon, 

terdiri dari tujuan, pelaksanaan, materi, metode, media dan evaluasi 

pelatihan. Tujuan pelatihan bahasa Korea yaitu membantu masyarakat yang 

ingin bekerja di Korea dengan pembekalan bahasa Korea dan budaya Korea 

sehingga dapat lulus ujian EPS-Topik dan dapat bekerja di Korea. 

Pelaksanaan pelatihan bahasa Korea berlangsung selama kurang lebih 4 

bulan. Materi yang digunakan dalam pelatihan yaitu dari modul berisi 

pengenalan huruf, kosa kata, tata bahasa dan merangkai kalimat, dan dari 

teksbook berisi kosa kata,kebudayaan, lingkungan kerja dan sopan santun di 

Korea serta latihan-latihan soal. Metode yang digunakan disesuaikan dengan 

materi yang disampaikan sehingga materi mudah dimengerti warga belajar. 

Media yang digunakan adalah buku, papan tulis, spidol, proyektor, LCD, 
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komputer, audio, dan gambar yang mendukung proses pelatihan. Evaluasi 

pelatihan dilakukan menggunakan evaluasai formatif dan evaluasi sumatif. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pelatihan bahasa Korea 

pada LPKS Koreanindo Pulokulon terdiri dari  hambatan dalam pelatihan, 

motivasi warga belajar, kualitas tutor/instruktur, lingkungan belajar, dan 

suasana kelas. Hambatan yang dialami dalam pelatihan berasal dari warga 

belajar dimana hafalan kosa kata yang kurang maksimal dan kurangnya 

kedisiplinan warga belajar. Motivasi warga belajar sangat baik dan bagus, 

karena memiliki tujuan yang jelas untuk dapat bekerja di Korea. Kualitas 

instruktur baik, karena sudah pernah bekerja di Korea dan sudah pernah 

mengikuti ujian EPS Topik dan lulus dengan nilai terbaik dari LPKS 

Koreanindo. Keadaan lingkungan pelatihan nyaman, tenang dan dapat 

menunjang pelatihan. Suasana kelas pelatihan nyaman dan santai. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dari proses pelatihan bahasa Korea pada 

LPKS Koreanindo Pulokulon, maka peneliti menyampaikan beberapa saran 

kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pelatihan bahasa Korea pada 

LPKS Koreanindo Pulokulon guna meningkatkan kualitas pelatihan bahasa 

Korea yang telah ada selama ini. Adapun saran-saran yang 

direkomendasikan oleh peneliti adalah: 

5.2.1 Saran Teoritis 

5.2.1.1 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan wawasan ilmu 

pengetahuan dan pengembangan ilmu pendidikan luar sekolah. 
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5.2.1.2 Hasil penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan untuk penelitian 

selanjutnya khususnya tentang rekruitmen dan proses pelatihan bahasa 

Korea. 

5.2.2 Saran Praktis 

5.2.2.1 Bagi Pengelola 

Perlu adanya evaluasi yang dilakukan sebelum pelatihan berlangsung 

(postest) untuk mengukur kemampuan warga belajar 

5.2.2.2 Bagi Instruktur 

Instruktur sebaiknya ikut menyiapkan materi pelatihan sebelum 

pelatihan, metode yang digunakan dapat dikembangkan lagi misalnya 

bermain peran dan diskusi,  

5.2.2.3 Bagi Warga Belajar 

Warga belajar lebih giat dan jangan putus asa dalam mengkuti pelatihan 

bahas Korea. Kedisiplinan warga belajar ditingkatkan dengan datang 

tepat waktu dan tidak ramai saat pelatihan berlangsung. 
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