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ABSTRAK 

 

Sari, Desi Ratna. 2017: “Evaluasi Hasil Belajar dan Penempatan Kerja 

Peserta Pelatihan Operator Garmen di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja 

Semarang”. Skripsi, Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing Dr. Khomsun Nurhalim, M.Pd dan Dr. 

Amin Yusuf, M.Si 

 

Kata kunci: Evaluasi Hasil Belajar, Penempatan Kerja, Peserta Pelatihan 

Operator Garmen. 

Evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. Evaluasi sangat penting untuk dilakukan 

dalam suatu sistem pembelajaran, dengan evaluasi baik peserta didik maupun tenaga 

pengajar dapat mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai dalam proses 

pembelajaran.Tujuan penelitian ini (1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

evaluasi hasil belajar peserta pelatihan operator garmen setelah mengikuti pelatihan 

di BBPLK Semarang, (2) mendeskripsikan dan menganalisis program penempatan 

kerja bagi para peserta setelah mengikuti pelatihan operator garmen di BBPLK 

Semarang, (3) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat 

yang dihadapi dalam melaksanakan evaluasi hasil belajar peserta pelatihan operator 

garmen, (4) mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat 

yang dihadapi dalam melaksanakan penempatan kerja peserta pelatihan operator 

garmen. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian 

di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang. Data dikumpulkan melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian 3 orang instruktur 

operator garmen, 2 orang pengelola penempatan, 5 orang peserta pelatihan operator 

garmen. Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan 

teori. Teknik analisis data : (1) reduksi data, (2) display data, dan (3) verifikasi data. 

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: (1) evaluasi hasil belajar 

peserta pelatihan operator garmen dilakukan secara praktek dan tertulis, (2) 

penempatan peserta pelatihan operator garmen dilakukan melalui perusahaan dan 

melalui BBPLK, (3) ketidakdisiplinan peserta sehingga evaluasi kurang maksimal 

dan harus mengulang, (4) perusahaan dalam menempatkan tidak sesuai dengan 

spesifikasi keahlian yang dimiliki peserta pelatihan dan mengakibatkan tidak betah 

dan keluar. 

Simpulan dalam penelitian ini adalah: (1) evaluasi hasil belajar peserta 

pelatihan operator garmen dinyatakan kompeten dan memenuhi kriteria penilaian, (2) 

penempatannya yakni 3 orang sudah berhasil ditempatkan dan bekerja 11 orang 

masih OJT. Saran yang diberikan dalam penelitian ini adalah (1) mengingat 

pentingnya evaluasi dalam pelatihan maka peserta pelatihan harus disiplin dan 

mematuhi aturan agar evaluasi bisa dilaksanakan sesuai perencanaan dan hasilnya 

kompeten, (2) penempatan harus sesuai dengan keahlian, keterampilan dan 

pengetahuan karyawan. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1. 1 Latar Belakang  

Pendidikan adalah 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, masyarakat, bangsa dan negara (UU No. 20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 1). 

Di Indonesia pendidikan mencakup tiga jalur, yaitu: pendidikan formal. Informal, 

dan nonformal. Jalur pendidikan formal merupakan jalur pendidikan yang 

terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi (UU No.20 tahun 2003 Pasal 1 ayat 11).  

Pendidikan informal merupakan pendidikan keluarga dan masyarakat. 

Pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan diluar 

kaidah-kaidah pendidikan formal. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan 

di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan 

berjenjang. Pendidikan nonformal mencakup pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, dan berbagai kursus atau pelatihan untuk orang dewasa. 
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Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang 

memerlukan. Pendidikan nonformal dapat berperan sebagai pengganti, penambah, 

pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang 

hayat. Pendidikan nonormal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik 

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional 

serta mengembangkan sikap dan kepribadian profesional. 

 

Pendidikan nonformal harus mampu mengaktualisasikan setiap potensi warga 

masyarakat untuk menjadi manusia yang memiliki kesadaran dan tanggung jawab 

akan sikapnya di dalam upaya meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. Pendidikan 

nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, 

pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan 

keaksaraan, pendidikan kesetaraan, dan pendidikan keterampilan dan pelatihan 

kerja serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan 

peserta didik (UU No.20 tahun 2003 Pasal 26 ayat 3). Salah satu upaya untuk 

mengembangkan dan meningkatkan keterampilan dapat diperoleh dengan 

mengikuti pelatihan kerja atau kursus melalui pendidikan nonformal yang telah 

dijelaskan. 
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Pelatihan merupakan suatu unsur penting dalam proses pengembangan 

sumber daya manusia. Menurut Nitisemito (1996:35), mendefinisikan pelatihan 

atau training sebagai suatu kegiatan yang bermaksud untuk memperbaiki dan 

mengembangkan sikap, tingkah laku keterampilan, dan pengetahuan dari 

karyawannya sesuai dengan kegiatan perusahaan. Dengan demikian, pelatihan 

yang dimaksudkan adalah pelatihan dalam pengertian yang luas, tidak terbatas 

hanya untuk mengembangkan keterampilan semata-mata. Pelatihan adalah 

serangkaian aktifitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, 

pengetahuan pengalaman atau perubahan sikap seseorang, menurut Simamora 

(1999:345). Menurut Moekijat (1991:2) mendefinisikan pelatihan merupakan 

usaha yang bertujuan untuk menyesuaikan seseorang dengan lingkungannya, baik 

itu lingkungan di luar pekerjaan, maupun lingkungan di dalamnya. 
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Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Samer Khasawneh dan 

Abdelghafour Al-Zawahreh dalam jurnal internasional berjudul Using the training 

reactions questionnaire to analyze the reactions of university students undergoing 

career-related training in Jordan: a prospective human resource development 

approach, Volume 19 Issue 1, 2015 bahwa 

 

”Training can be used to provide general solutions for all problems related 

to current improvement of KSAs and the learning of new KSAs. In other 

words, training is a key investment to address business threats and/or 

address business opportunities. However, given the importance of training, 

the evaluation of training effectiveness is a high priority among top 

management and is crucial, given the intensity of training provided and the 

resources invested in training programs.” 

 

Artinya: Pelatihan dapat digunakan untuk memberikan solusi umum semua 

masalah yang berkaitan dengan peningkatan pemenuhan persyaratan dan 

pembelajaran baru. Dengan kata lain, pelatihan adalah investasi penting untuk 

mengatasi ancaman. Namun, mengingat pentingnya pelatihan, evaluasi efektifitas 

pelatihan memiliki prioritas tinggi di antara manajemen puncak dan sangat 

penting, mengingat intensitas pelatihan disediakan dan sumber daya yang 

diinvestasikan dalam program pelatihan. 

Seperti yang dijelaskan pada PERMENAKERTRANS Nomor. 8 Tahun 

2014 Bab 1 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa Pelatihan merupakan keseluruhan 



 
 

23 
 

kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan 

potensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat 

keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan 

atau pekerjaan. Sementara menurut Intruksi Presiden No. 15 Tahun 1974, 

pelatihan merupakan bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk 

memperoleh daan meningkatkan keterampilan di luar sistem pendidikan yang 

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

lebih mengutamakan praktik daripada teori. 

Indonesia merupakan negara berkembang yang paling banyak penduduknya. 

Di era globalisasi ini dituntut untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk 

memenuhi kebutuhan mereka. Sebagai tanaga kerja berhak  mendapatkan 

pekerjaan yang layak mereka juga harus mempunyai keterampilan serta 

mengembangkan potensi. 

 

 

 

Seperti yang dijelaskan dalam Jurnal Nasional yang dikemukakan oleh 

Novita Sidharta, Meily Margaretha dalam jurnal Dampak Komitmen Organisasi 

dan Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention: Studi Empiris Pada Karyawan 

Bagian Operator di Salah Satu Perusahaan Garment di Cimahi (Jurnal 

Manajemen, Vol 10, No.2, Mei 2011) menjelaskan bahwa  
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Sumber daya manusia merupakan faktor penentu yang sangat penting bagi 

keefektifan berjalannya sebuah kegiatan dalam suatu organisasi. 

Keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak 

ditentukan oleh tingkat kompetensi, profesionalisme, dan juga komitmennya 

terhadap bidang pekerjaan yang ditekuninya itu. Salah satu cara untuk 

meningkatkan keterampilan, tingkat kompetensi, profesionalisme dan 

mengembangkan potensi yaitu melalui pelatihan atau kursus. 

 

Tenaga kerja merupakan faktor penting dan potensial dalam menggerakkan 

roda pembangunan, khususnya di bidang ekonomi. Tenaga kerja potensial akan 

mempengaruhi produktivitas nasional dan pendapatan nasional. Semakin besar 

produktivitas dan pendapatan nasional berarti pertumbuhan ekonomi semakin 

baik. Disinilah posisi tenaga kerja sangat strategis dalam rangka mencapai 

pertumbuhan ekonomi nasional sebagaimana yang diharapkan. Tenaga kerja 

merupakan sumber untuk menjalankan proses produksi dan juga distribusi barang 

dan jasa. Oleh sebab itu bahwa keberhasilan pembangunan sangatlah tergantung 

pada kualitas penggeraknya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada dan juga 

Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 

di Indonesia menunjukkan: (1) masih sangat rendah; (2) belum merata di berbagai 

tingkatan; dan (3) akibat belum merata kualitas SDM di berbagai tingkatan 

menyebabkan kurang meratanya pemenuhan kesempatan kerja baik pengisian 

lowongan kerja maupun percepatan usaha mandiri. 

 

Guna mengatasi kondisi seperti di atas perlu dilakukan upaya-upaya yang 

tepat ke arah penciptaan kesempatan kerja dan penggunaan tenaga kerja, di 

antaranya melalui peningkatan keterampilan/pelatihan kerja bagi individu 

angkatan kerja. Pembinaan dan pengembangan peningkatan kualitas sumber daya 
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bagi individu angkatan kerja merupakan salah satu jawaban untuk mengatasi hal 

tersebut. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya yang dimaksudkan tidak 

hanya melalui pendidikan nonformal saja, melainkan melalui segala kegiatan yang 

mampu berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan individu 

angkatan kerja. Oleh karenanya pelatihan kerja sebagai bagian dari pembinaan 

dan pengembangan tenaga kerja perlu diarahkan pada pembentukan dan 

peningkatan kualitas sumber daya manusia, sehingga sesuai dengan kesempatam 

kerja dan tuntutan dunia kerja yang tersedia. Diharapkan output dari pelatihan 

kerja tersebut mampu memberikan kontribuasi terutama dalam hal peluang kerja 

yang tersedia serta penciptaan kesempatan kerja. Pelatihan kerja yang berorientasi 

pada dasar kerja merupakan kunci utama keberhasilan latihan kerja, sehingga 

lulusan dari pelatihan kerja dapat terserap langsung ke dunia kerja sesuai dengan  

kebutuhan industri dan akan menciptakan keuntungan dari pihak pencari kerja 

maupun pengguna tenaga kerja. 

 

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang merupakan 

Unit Pelaksana Teknis Pusat (UPTP) Kementerian Ketenagakerjaan RI 

bertanggung jawab kepada Direktorat Jendral Pembinaan Pelatihan dan 

Produktivitas. Melalui Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang yang 

mempunyai tugas untuk melaksanakan pengembangan pelatihan, pemberdayaan, 

dan sertiikasi tenaga kerja dan tenaga pelatihan, masyarakat yang ingin 

meningkatkan keterampilannya untuk memasuki dunia kerja dapat mengikuti 

pelatihan kerja sesuai dengan kejuruan yang diminati. Kejuruan tersebut 
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diantaranya adalah las, teknik otomotif, manuaktur, teknik listrik, teknik 

elektronika, teknik refrigerator, bisnis dan manajemen, teknik informatika, 

bangunan, garmen apparel, dan teknik fashion design. 

Salah satu kejuruan yang paling banyak diminati oleh para peserta pelatihan 

adalah kejuruan garmen apparel, karena kejuruan ini merupakan kejuruan atau 

bidang keahlian yang paling banyak butuhkan oleh pencari tenaga kerja disebuah 

perusahaan produksi. Di samping itu kejuruan garmen apparel di BBPLK 

Semarang ini mengajarkan teknik-teknik yang dibutuhkan oleh perusahaan 

produksi sehingga para peserta pelatihan lebih memilih kejuruan ini sebagai 

peningkatan kualitas dan menjadi peluang besar untuk mendapat pekerjaan. Pada 

dasarnya kota Semarang ini merupakan kota besar yang menjadi pusat 

perekonomian, baik di bidang ekonomi pariwisata dan pendidikan. Karena 

merupakan kota besar maka para investor tertarik mendirikan berbagai macam 

perusahaan, baik itu perusahaan produksi garmen misalnya ataupun perusahaan 

perkantoran. 

Perusahaan-perusahaan besar membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan 

membuka kesempatan kerja kepada tenaga kerja terutama perusahaan garmen 

yang beroperasi di kota Semarang dan sekitarnya. Dari berbagai perusahaan 

tersebut biasanya mempunyai kontrak kerjasama untuk mendapat tenaga kerja 

yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan, dan dengan adanya 

keinginan untuk mendapatkan tenaga kerja yang berkualitas tersebut perusahaan 

mengharuskan tenaga kerja yang akan di tempatkan di perusahaan tersebut harus 

mengikuti pelatihan yang berbasis uji kompetensi. 
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Salah satu lembaga yang mendirikan atau menyediakan pelatihan berbasis 

kompetensi untuk kebutuhan tenaga kerja ini adalah BBPLK Semarang. Lembaga 

pelatihan ini mempersiapkan lulusan yang sudah berkompetensi untuk 

ditempatkan di perusahaan yang memang sudah menjadi tujuan atau perusahaan 

yang membutuhkan tenaga kerja. Karena pelatihan menjahit yang berbasis 

kompetensi ini jika sudah lulus uji kompetensi akan berdampak atau menentukan 

pada penempatan kerja. 

Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, 

sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai 

dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. 

 

 

 

Hal ini juga dipaparkan dalam sebuah jurnal internasional, Opportunities to 

Improve Skills and to Teach and Train Other (Lee, Hae,Nim: 2014),  

“Opportunities to improve skills and opportunities to teach or train others 

may be associated with job satisfaction, work engagement and 

organizational commitment”. 

 

Dijelaskan bahwa kesempatan untuk meningatkan keterampilan dan kesempatan 

untuk mengajar atau melatih orang lain dapat berhubungan dengan kepuasan 

kerja, keterlibatan kerja dan komitmen organisasi. 

 

Program pelatihan kerja yang dilaksanakan oleh BBPLK Semarang tersebut 

dapat sesuai dengan harapan apabila didasari dengan manajemen pelatihan kerja 

yang baik, sejak dari perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program 
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pelatihannya. Indikator keberhasilan sebuah program pelatihan dapat dilihat dari 

kesesuaian proses dengan apa yang direncanakan, kesesuaian dalam pencapaian 

tujuan, penggunaan dan pemanfaatan sumberdaya yang efektif dan efisien, serta 

kemampuan dalam memberikan jaminan terhadap kesesuaian proses dan 

pencapaian tujuan melalui satu mekanisme kendali yang harmonis dan melekat 

untuk proses. 

Pada kenyataan yang ada di lapangan, pelaksanaan pelatihan terkadang 

tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dan hasil pelatihan tidak sesuai 

dengan tujuan. Sebagai upaya untuk memperoleh implementasi rencana yang 

sesuai dengan apa yang direncanakan harus mempunyai manajemen pelatihan 

yang baik yang didalamnya mencakup monitoring dan evaluasi.  

 

 

Monitoring merupakan proses rutin pengumpulan data dan pengukuran 

kemajuan atas objektif program/ memantau perubahan, yang focus pada proses 

dan keluaran. Monitoring juga digunakan untuk memperbaiki kegiatan yang 

menyimpang dari rencana, mengoreksi penyalahgunaan aturan dan sumber-

sumber, serta untuk megupayakan agar tujuan dicapai seefektif mungkin. Evaluasi 

program pelatihan adalah usaha pengumpulan informasi dan penjajagan informasi 

untuk mengetahui dan memutuskan cara yang efektif dalam menggunakan 

sumber-sumber latihan yang tersedia guna mencapai tujuan pelatihan secara 

keseluruhan. 
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Evaluasi pelatihan mencoba mendapatkan informasi-informasi mengenai 

hasil-hasil program pelatihan, kemudian menggunakan informasi itu dalam 

penilaian. Evaluasi pelatihan juga memasukkan umpan balik dari peserta 

yang sangat membantu dalam memutuskan kebijakan mana yang akan 

diambil untuk memperbaiki pelatihan. Sejalan dengan itu maka perlunya 

suatu evaluasi terhadap hasil belajar yang ditinjau dari aspek afektif, aspek 

kognitif, aspek psikomotorik yang telah diperoleh peserta pelatihan operator 

garmen selama pelatihan. 

 

Jurnal Nasional, Novita Shidarta, 2011 “Dampak Komitmen Organisasi dan 

Kepuasan Kerja Terhadap Turnover Intention: Studi Empiris Pada Karyawan 

Bagian Operator di Salah Satu Perusahaan Garmen di Cimahi” Jurnal Manajemen, 

Vol.10, No.2, Mei 2011. 

BBPLK Semarang sebagai lembaga pendidikan nonformal terdapat suatu 

fungsi yang menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan di 

bidang pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, 

instruktur, dan tenaga pelatihan dalam Bidang Program dan Evaluasi. Dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal dua belas, Bidang 

Program dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi: 

1.1.1 Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengembangan 

pelatihan, pemberdayaan dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan 

tenaga pelatihan. 



 
 

23 
 

1.1.2 Penyusunan bahan pengembangan pelatihan, pemberdayaan dan sertifikasi 

tenaga kerja, dan tenaga pelatihan. 

1.1.3 Pengelolaan dan penyajian data dan informasi bidang pengembangan 

pelatihan, pemberdayaan dan sertifikasi tenaga kerja, dan tenaga pelatihan. 

1.1.4 Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan pelatihan, 

pemberdayaan dan sertifikasi tenaga kerja, dan tenaga pelatihan. 

Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih mendalam dengan mengambil judul tentang “Evaluasi Hasil 

Belajar dan Penempatan Kerja Peserta Pelatihan Operator Garmen di Balai 

Besar  Pengembangan Latihan Kerja Semarang”. 

 

 

 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Pelatihan kerja merupakan bentuk pendidikan nonformal yang diberikan 

kepada peserta didik untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja yang tersedia 

dan atau meningkatkan kemampuan peserta didik dalam menciptakan usaha 

mandiri yang dapat membuka lapangan kerja baru. Kepada peserta didik diberikan 

materi-materi pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan atau keterampilan 

khusus sesuai dengan tujuan pelatihan. Materi tersebut dirancang sedemikian rupa 

sehingga para peserta benar-benar memperoleh pengalaman belajar yang utuh. 
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Tidak hanya menguasai pengetahuan/teori tertentu saja melainkan bagaimana 

mengaplikasikan pengetahuan/teori tersebut dalam praktek kerja yang sebenarnya. 

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja 

terutama Pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa pelatihan kerja merupakan 

keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan, serta 

mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja, dan etos kerja 

pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang 

pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek daripada teori. Selanjutnya dalam 

Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa tujuan pelatihan kerja adalah untuk 

memberikan, memperoleh dan meningkatkan serta mengembangkan pengetahuan, 

keterampilan, disiplin, sikap kerja, dan etos kerja berdasarkan persyaratan jabatan 

tertentu yang pelaksanannya lebih mengutamakan praktek daripada teori. Hal 

senada dijelaskan oleh P. Lynton (1992: 14), bahwa pelatihan kerja ditujukan 

terutama untuk mempersiapkan peserta untuk mengambil jalur tindakan tertentu 

yang dilukiskan oleh teknologi dan organisasi. 

Tujuan pelatihan kerja tersebut akan dapat terlaksana dengan baik apabila 

didukung dengan pola manajemen pelatihan yang baik pula. Diperlukan pola 

manajemen oleh karena dalam penyelenggaraan pelatihan kerja: 

1.2.1 membutuhkan tahapan-tahapan tertentu mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi; 

1.2.2 melibatkan berbagai sumber daya pendidikan baik personil maupun 

material; 
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1.2.3 diarahkan oleh rumusan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga 

memerlukan kiat dan strategi tertentu. 

Dalam hal ini dipertegas oleh T. Hani Handoko yang menyatakan bahwa 

dibutuhkannya manajemen di setiap kegiatan tertentu karena tiga alasan utama, 

yaitu: (a) untuk mencapai tujuan; (b) untuk menjaga keseimbangan diantara 

tujuan-tujuan yang saling bertentangan; (c) untuk mencapai efisiensi dan 

efektifitas. 

1.3 Rumusan Masalah 

Dalam pelaksanaan program pelatihan kerja di BBPLK Semarang terdapat 

banyak komponen yang terkait. Secara garis besar komponen tersebut antara lain: 

pengelola, instruktur, peserta (siswa), sarana prasarana, kurikulum, serta kegiatan 

belajar mengajar. Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang dalam 

pelaksanaan program pelatihan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

rangka menyiapkan tenaga kerja yang terampil, potensial, dan mampu bersaing 

dalam memasuki pasar kerja. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut harus 

ditunjang oleh adanya: (a) pegawai, baik staf maupun pejabat struktural yang 

memadai dan profesional; (b) instruktur yang berkompeten; (c) sarana dan 

prasarana yang memadai; (d) koordinasi internal dan lintas sektoral yang mantap. 

Berdasarkan penjelasan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1.3.1 Bagaimana Evaluasi Hasil Belajar Peserta Pelatihan Operator Garmen 

Setelah Mengikuti Pelatihan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja 

(BBPLK) Semarang? 
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1.3.2 Bagaimana Program Penempatan Kerja Bagi Para Peserta Setelah 

Mengikuti Pelatihan Operator Garmen di Balai Besar Pengembangan 

Latihan Kerja ( BBPLK ) Semarang? 

1.3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Apa Saja yang Dihadapi  dalam 

Melaksanakan Evaluasi Hasil Belajar Peserta Pelatihan Operator Garmen? 

1.3.4 Faktor Pendukung dan Penghambat Apa Saja yang Dihadapi  dalam 

Melaksanakan Penempatan Kerja Peserta Pelatihan Operator Garmen 

Setelah Mengikuti Pelatihan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas penelitian ini memiliki tujuan yaitu 

untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis hal-hal sebagai 

berikut: 

1.4.1 Mendeskripsikan dan Menganalisis Evaluasi Hasil Belajar Peserta Pelatihan 

Operator Garmen Setelah Mengikuti Pelatihan di Balai Besar 

Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) Semarang. 
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1.4.2 Mendeskripsikan dan Menganalisis Program Penempatan Kerja Bagi Para 

Peserta Setelah Mengikuti Pelatihan Operator Garmen di Balai Besar 

Pengembangan Latihan Kerja ( BBPLK ) Semarang. 

1.4.3 Mendeskripsikan dan Menganalisis Kendala Apa Saja yang Dihadapi  dalam 

Melaksanakan Evaluasi Hasil Belajar Peserta Pelatihan Operator Garmen. 

1.4.4 Mendeskripsikan dan Menganalisis Kendala Apa Saja yang Dihadapi  dalam 

Melaksanakan Penempatan Kerja Peserta Pelatihan Operator Garmen 

Setelah Mengikuti Pelatihan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini, manfaat 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan mengenai 

hasil evaluasi program pelatihan, yang berguna untuk mengetahui kesesuaian 

antara hasil yang diperoleh dari program pelatihan dengan perencanaan yang 

dilaksanakan. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1.5.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara 

mendalam kepada pembaca tentang evaluasi program pelatihan Operator 

Garmen di BBPLK Semarang. 
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1.5.2.2 Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan informasi kepada para 

pembaca bahwa untuk meningkatkan keterampilan kerja bisa dilakukan 

dengan mengikuti pelatihan kerja dan sertifikasi kerja. 

1.5.2.3 Bagi Universitas Negeri Semarang, hasil penelitian ini dapat menambah 

referensi kajian akademik. 

1.5.2.4 Sebagai bahan dokumen penelitian lebih lanjut. 

 

1.6 Penegasan Istilah 

1.6.1 Evaluasi 

Suharsimi Arikunto (2003: 4) mengemukakan bahwa evaluasi adalah 

kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang 

selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat 

dalam mengambil keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah 

menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk 

menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah 

dilakukan. 

Tyler (1950) dalam Sudjana (2006: 85) mengemukakan bahwa evaluasi 

adalah proses pengumpulan data untuk mengetahui tentang sejauhmana, hal apa, 

dan bagian mana dari tujuan pelatihan itu telah tercapai. Cronbach dan 

Stufflebeam menambahkan bahwa evaluasi bukan hanya mengukur sejauhmana 

tujuan telah tercapai tetapi digunakan pula untuk pengambilan keputusan. Dapat 

dikemukakan bahwa evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan 

menyajikan data sebagai masukan bagi pengambilan keputusan (Sudjana, 
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2006:276). Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh para ahli 

dapat disimpulkan bahwa evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh 

seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah pelatihan. Keberhasilan 

pelatihan itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh 

pelatihan tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat 

didalamnya yaitu efektifitas dan efisiensi. Efektifitas merupakan perbandingan 

antara output dan inputnya sedangkan efisiensi adalah taraf pendayagunaan input 

untuk menghasilkan output melalui suatu proses. 

 

1.6.2 Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Menurut 

Purwanto (2011: 38) hasil belajar adalah proses dalam diri individu yang 

berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. 

Sedangkan menurut Dimyati & Mudjiono (2006: 36) hasil belajar adalah hasil 

yang ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya ditunjukkan 

dengan nilai tes yang diberikan guru. Menurut Nasution (Sutarto, 2007: 125) 

menyakatan bahwa ” belajar sebagai perubahan kelakuan berkat pengalaman dan 

latihan”. Berbagai perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai hasil proses 

pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu output dan outcome (Widoyoko, 

2011: 25). 



 
 

23 
 

Hasil belajar tentunya akan sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran yang telah dialami oleh peserta didik. Semakin baik peserta didik 

menjalankan proses belajarnya maka semakin besar pula kemungkinannya untuk 

mendapatkan hasil belajar yang baik pula, begitu juga sebaliknya jika seorang 

peserta didik gagal dalam prosesnya maka hampir dapat dipastikan pula peserta 

didik tersebut akan mendapatkan hasil belajar yang kurang memuaskan.  

 

1.6.3 Penempatan Kerja 

Suatu cara dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan 

andal perlu perencanaan dalam menentukan karyawan yang akan mengisi 

pekerjaan yang ada dalam perusahaan bersangkutan. Keberhasilan dalam 

pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam penempatan karyawan baru 

maupun karyawan lama pada posisi jabatan baru. Proses penempatan merupakan 

suatu proses yang sangat menentukan dalam mendapatkan karyawan yang 

kompeten yang dibutuhkan perusahaaan, karena penempatan yang tepat dalam  

posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu perusahaan dalam mencapai 

tujuan. 

Menurut B. Siswanto Sastrohadiryo yang dikutip oleh Suwatno (2003:138), 

mendefinisikan bahwa “Penempatan karyawan adalah untuk menempatkan 

karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan 

kemampuan, kecakapan dan keahliannya”. Menurut Veithzal Rivai dan Ella 

Jauvani Sagala (2009:198) “Penempatan adalah penugasan kembali seorang 

karyawan kepada pekerjaan barunya”. 
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Setiap instansi atau perusahaan harus dapat memilih dan menentukan 

karyawan yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong agar tugas pokok 

pada jabatan tersebut dapat dilaksanakan. Untuk itu harus diperoleh pekerja yang 

memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang akan menjadi 

tanggungjawabnya dengan kata lain calon yang ditempatkan harus memiliki 

kompetensi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam suatu 

jabatan secara efektif dan efisien. 

1.6.4 Pelatihan 

Pelatihan (training) merupakan proses pembelajaran yang melibatkan 

perolehan keahlian, konsep, peraturan, atau sikap untuk meningkatkan kinerja 

tenga kera (Simamora:2006:273). Menurut pasal I ayat 9 Undang-Undang No.13 

Tahun 2003. ”Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, 

memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, 

produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat ketrampilan dan keahlian 

tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan.” 

Oemar Hamalik (2007:10-11) mengemukakan bahwa pelatihan adalah suatu 

proses yang meliputi serangkaian tindakan (upaya) yang dilaksanakan dengan 

sengaja dalam bentuk pemberian bantuan kapada tenaga kerja yang dilakukan 

oleh tenaga profesional kepelatihan dalam satuan waktu yang bertujuan untuk 

meningkatkan kemampuan kerja peserta dalam bidang pekerjaan tertentu guna 

meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam suatu organisasi. Dengan 

demikian dapat diuraikan bahwa: (1) Pelatihan adalah suatu proses, (2) Pelatihan 

dilaksanakan dengan sengaja, (3) Pelatihan diberikan dalam bentuk pemberian 
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bantuan, (4) Sasaran pelatihan adalah unsur ketenagakerjaan, (5) Pelatihan 

dilaksanakan oleh tenaga professional, (6) Pelatihan berlangsung dalam satuan 

waktu tertentu, (7) Pelatihan meningkatkan kemampuan kerja peserta, dan (8) 

Pelatihan harus berkenaan dengan pekerjaan tertentu. 

 

1.6.5 Operator Garmen 

Operator garmen merupakan bagian dari sebuah industri garmen yaitu 

bagian yang memproduksi pakaian jadi dan perlengkapan pakaian. Yang 

dimaksud dengan pakaian jadi adalah segala macam pakaian dari bahan tekstil 

untuk laki-laki, wanita, anak-anak dan bayi. Bahan bakunya adalah kain tenun 

atau kain rajutan dan produknya antara lain berupa kemeja (shirts), blus (blouses), 

rok (skirts), kaus (t-shirts, polo shirt, sport swear), pakaian dalam (underwear) 

dan lain-lain. Industri tersebut merupakan penyumbang devisa terbesar bagi 

negara setelah minyak dan gas bumi (Migas). Di pasar internasional sendiri, 

produk garmen Indonesia telah memiliki posisi yang cukup bagus, dengan pangsa 

antara 3% sampai 4% dari total nilai ekspor dunia. 

 

1.6.6 Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja 

Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang didirikan pada tahun 

1951 dengan nama Pusat Latihan Kerja (PLK) Semarang yang berlokasi di Jl. 

Mataram No.1, bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Perburuhan. 

Pada tahun 1979 kepanjangan PLK Semarang menjadi Pusat Latihan Kerja (PLK) 

Semarang, yang bertanggung jawab kepada Lembaga Bina Kerja. Pada tahun 
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1982 PLK Semarang dengan bantuan IBRD direlokasi dari daerah Bubaan Jl. 

Mataram No.1 Semarang ke tempat yang sekarang di Pedurungan Semarang, dan 

berganti nama menjadi Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) Semarang yang 

berlokasi di Jl. Brigjen Sudiarto No.118, Semarang. 

Pada masa otonomi daerah, dalam rangka pelaksanaan Undang Undang 

Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1999, sejak tahun 

2001 sampai dengan tahun 2004 BLKI Semarang menjadi UOTD Dinas Tenaga 

Kerja Provinsi Jawa Tengah. Kemudian pada tahun 2005 BLKI Semarang 

kembali dialihkan pengelolaannya kepada Departemen Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi RI, dan selanjutnya sejak tahun 2006, BLKI Semarang merupakan 

UPTP Ditjen Binalantas Depnakertrans RI yang pada tahun 2010 menjadi 

Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Pada tahun 2015 Kementrian 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI berubah nomenklatur menjadi Kementrian 

Ketenagakerjaan RI dan sesuai Permenaker No. 21 Tahun 2005 menjadi Balai 

Besar Pengembangan Latihan Kerja Semarang. 

 

Sesuai dengan Permenaker No. 21 Tahun 2015 BBPLK Semarang 

mempunyai tugas “Melaksanakan pengembangan pelatihan, pemberdayaan, dan 

serifikasi tenaga kerja, dan tenaga pelatihan”. Selain memiliki tugas BBPLK 

Semarang juga mempunyai fungsi: (a) Penyusunan rencana, program, dan 

anggaran; (b) Pelaksanaan pelatihan tenaga kerja, instruktur dan tenaga pelatihan; 

(c) Pelaksanaan pemberdayaan tenaga kerja, instruktur, tenaga pelatihan, dan 

lembaga pelatihan; (d) Pelaksanaan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga 
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pelatihan; (e) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang pengembangan 

pelatihan, pemberdayaan, dan sertifikasi tenaga kerja, instruktur, dan tenaga 

pelatihan; (f) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Evaluasi 

2.1.1 Pengertian Evaluasi 



 
 

23 
 

Menurut Suharsimi Arikunto (2004:3) evaluasi adalah kegiatan untuk 

mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi 

tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil 

keputusan. Evaluasi dapat juga diartikan sebagai proses menilai sesuatu yang 

didasarkan pada kriteria atau tujuan yang telah ditetapkan, yang selanjutnya 

diikuti dengan pengambilan keputusan atau obyek yang dievaluasi. 

Menurut Paulson (1970) dalam Soekartawi (1995:10) mengungkapkan 

bahwa “evaluation is a process o examining certain objects and evants in the light 

of spesific value standarts for the purpose of making adaptive decisions”. Artinya, 

evaluasi adalah sebuah proses penilaian yang terdiri dari objek dan kegiatan 

dengan standar tertentu yang bertujuan untuk membuat keputusan. 

Berdasarkan pengeertian di atas, yang dimaksud dengan evaluasi adalah 

proses penilaian terhadap suatu kegiatan untuk mengetahui sejauh mana 

keberhasilannya dengan kriteria tertentu yang dapat digunakan untuk pengambilan 

keputusan terhadap pelaksanaannya di waktu mendatang. 
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2.1.2 Fungsi Evaluasi 

Fungsi evaluasi menurut Moh. Rifa’i (1986) dalam Daman (2012:19) 

sebagai kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dari kegiatan monitoring memiliki 

fungsi sebagai berikut: 1) Evaluasi sebagai pengukur kemajuan; 2) Evaluasi 

sebagai alat lebih baik kedepannya. Sehingga kesalahan-kesalahan yang ditemui 

saat kegiatan dapat segera dicari solusinya agar tidak terjadi lagi di waktu 

mendatang. 

2.1.3 Prinsip Evaluasi 

Mengenai prinsip-prinsip evaluasi, Fattah (1996) dalam Daman (2012:21) 

mengemukakan ada enam prinsip, yaitu: 1) Prinsip berkesinambungan, artinya 

dilakukan secara berlanjut; 2) Prinsip menyeluruh, artinya keseluruhan aspek dan 

komponen program harus dievaluasi; 3) Prinsip obyektif, artinya pelaksanaannya 

bebas dari kepentingan pribadi; 4) Prinsip sahih, artinya mengandung konsistensi 

yang benar-benar mengukur yang sebenarnya diukur; 5) Prinsip penggunaan 

kritis; 6) Prinsip kegunaan atau manfaat. 
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2.2 Hasil Belajar 

2.2.1 Pengertian Hasil Belajar 

Hasil belajar merupakan perubahan perilaku yang diperoleh peserta didik 

setelah mengalami kegiatan belajar. Perolehan aspek-aspek perubahan perilaku 

tersebut tergantung pada apa yang dipelajari oleh peserta didik. Menurut 

Purwanto (2011:38) hasil belajar adalah proses dalam diri individu yang 

berinteraksi dengan lingkungan untuk mendapatkan perubahan dalam perilakunya. 

Menurut Dimyati & Mudjiono (2006:36) hasil belajar adalah hasil yang 

ditunjukkan dari suatu interaksi tindak belajar dan biasanya ditunjukkan dengan 

nilai tes yang diberikan guru. Menurut Nasution (Sutarto, 2007:125) menyakatan 

bahwa ” belajar sebagai perubahan kelakuan berkat pengalaman dan latihan”. 

Berbagai perubahan yang terjadi pada diri siswa sebagai hasil proses 

pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu output dan outcome (Widoyoko, 

2011: 25). 

Hasil belajar tentunya akan sangat berpengaruh terhadap proses 

pembelajaran yang telah dialami oleh peserta didik. Semakin baik peserta didik 

menjalankan proses belajarnya maka semakin besar pula kemungkinannya untuk 

mendapatkan hasil belajar yang baik pula, begitu juga sebaliknya jika seorang 

peserta didik gagal dalam prosesnya maka hampir dapat dipastikan pula peserta 

didik tersebut akan mendapatkan hasil belajar yang kurang memuaskan. 
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2.2.2 Ranah Hasil Belajar 

Hasil belajar tentunya tidak pernah dilepaskan dari tiga aspek atau ranah 

dalam belajar. Seperti yang disampikan Benyamin S. Bloom dalam Rifa’i, 

(2007:41), tiga ranah belajar, yaitu: ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah 

psikomotorik. Berikut adalah penjelasan dari masing – masing ranah tersebut: 

2.2.2.1 Ranah Kognitif 

Hasil belajar ranah kognitif terdiri dari, (1) Pengetahuan (Knowledge) yang 

menekan pada proses mental dalam mengingat dan mengungkapkan kembali 

informasi-informasi yang telah siswa peroleh secara tepat sesuai dengan apa yang 

telah mereka peroleh sebelumnya; (2) Pemahaman (Comprehension) merupakan 

tingkatan yang paling rendah dalam aspek kognisi yang berhubungan dengan 

penguasaan atau mengerti tentang sesuatu; (3) Penerapan (Aplication) adalah 

kemampuan kognisi yang mengharapkan siswa mampu mendemonstrasikan 

pemahaman mereka berkenaan dengan sebuah abstraksi; (4) Analisis (Analysis) 

yaitu kemampuan untuk memilah sebuah informasi ke dalam komponen-

komponen sedemikan hingga hirarki dan keterkaitan antaride dalam informasi 

tersebut menjadi tampak dan jelas; (5) Sintesis (Synthesis) adalah kemampuan 

untuk mengkombinasikan elemen – elemen untuk membentuk sebuah struktur 

yang unik; (6) Evaluasi (Evaluation) merupakan kegiatan membuat penilaian 

berkenaan dengan nilai sebuah ide, kreasi, cara, atau metode. Evaluasi dapat 

memandu seseorang untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang 

lebih baik, penerapan baru dan cara baru yang unik dalam analisis atau sintesis. 
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2.2.2.2 Ranah Afektif 

Hasil belajar ranah afektif terdiri dari: (1) Receiving/attending, yakni 

semacam kepekaan dalam menerima rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang 

pada siswa; (2) Responding/jawaban, yakni reaksi yang diberikan orang terhadap 

stimulasi yang datang dari luar; (3) Valuing / penilaian, yakni berkenaan dengan 

nilai dan kepercayaan terhadap gejala atau stimulasi; (4) Organisasi, yakni 

pengembangan nilai ke dalam satu sistem organisasi; (5) Karakteristik nilai atau 

internalisasi nilai yakni keterpaduan dari semua sistem nilai yang telah dimiliki 

seseorang.  

2.2.2.3 Ranah Psikomotorik 

Ranah psikomotorik adalah kemampuan yang dihasilkan oleh fungsi 

motorik manusia yaitu beberapa keterampilan untuk melakukan sesuatu. 

Keterampilan melakukan sesuatu tersebut, meliputi keterampilan motorik, 

keterampilan intelektual, dan keterampilan sosial. Rincian dalam domain ini tidak 

dibuat oleh Bloom, namun dibuat oleh ahli lain tetapi tetap berdasarkan pada 

domain yang dibuat Bloom.  

Ranah psikomotorik ini dikembangkan oleh Simpon, dan klarifikasi ranah 

psikomotorik tersebut adalah: (1) Persepsi (Perception), penggunaan alat indera 

untuk menjadi pegangan dalam membantu gerakan. Persepsi ini mencakup 

kemampuan untuk mengandalkan diskriminasi yang tepat antara dua perangsang 

atau lebih. (2) Kesiapan (Set), kesiapan fisik, mental, dan emosional untuk 

melakukan gerakan. Kesiapan mencakup kemampuan untuk menempatkan dirinya 
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dalam keadaan akan memulai suatu gerakan atau rangkaian gerakan. (3) Respon 

terpimpin (Guided Response), tahap awal dalam mempelajari keterampilan yang 

kompleks, termasuk didalamnya imitasi dan gerakan coba-coba. (4) Mekanisme 

(Mechanism), membiasakan gerakan-gerakan yang telah dipelajari sehingga 

tampil dengan meyakinkan dan cakap. Ini mencakup kemampuan untuk 

melakukan suatu rangkaian gerakan dengan lancar karena sudah dilatih 

secukupnya tanpa memperhatikan contoh yang diberikan. (5) Respon tampak 

yang kompleks (Complex Overt Response), gerakan motoris yang terampil yang 

didalamnya terdiri dari pola-pola gerakan kompleks. (6) Penyesuaian 

(Adaptation), keterampilan yang sudah berkembang sehingga dapat disesuaikan 

dalam berbagai situasi. (7) Penciptaan (Origination), membuat pola gerakan baru 

yang disesuaikan dengan situasi atau permasalahan tertentu. 

 

2.3 Evaluasi Hasil Belajar 

2.3.1 Pengertian Evaluasi Hasil Belajar 

Untuk mengetahui hasi belajar perlu dilakukan adanya evaluasi yang dapat 

dijadikan sebagai sebuah tolak ukur keberhasilan seorang peserta didik dalam 

belajar, seperti yang disampaikan oleh Widoyoko (2011:3) bahwa inti dari 

evaluasi adalah penyediaan informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengambil keputusan. Evaluasi sangat penting untuk 

dilakukan dalam suatu sistem pembelajaran, dengan evaluasi baik peserta didik 

maupun tenaga pengajardapat mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai 

dalam proses pembelajaran. Dalam proses evaluasi dikenal adanya istilah 
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penilaian atau pengukuran, yaitu merupakan proses mengkuantifikasikan 

karakteristik objek (Rifa’i, 2007:5). 

Untuk mendapatkan sebuah hasil penilaian perlu adanya sebuah tes untuk 

mengukurnya. Tes hasil belajar (THB) merupakan tes penguasaan, karena tes ini 

mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang diajarkan oleh guru atau 

dipelajari oleh siswa (Purwanto, 2011:66).  

Menurut Gronlund dan Linn (Purwanto, 2011:67) peran dan fungsionalnya 

dalam pembelajaran, tes hasil belajar dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu 

(a) Tes Formatif, adalah tes yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana siswa 

telah terbentuk setelah mengikuti proses belajar mengajar. Tes formatif diujikan 

untuk mengetahui sejauh mana proses belajar menagajar dalam satu program telah 

membentuk siswa dalam perilaku yang menjadi tujuan pembelajaran program 

tersebut. Tes formatif dalam praktik pembelajaran dikenal sebagai ulangan harian; 

(b) Tes Sumatif, adalah tes yang digunakan untuk mengetahui penguasaan siswa 

atas semua jumlah materi yang disampaikan dalam satuan waktu tertentu seperti 

catur wulan atau semester. Setelah semua materi disampaikan, maka evaluasi 

dilakukan atas perubahan perilaku yang terbentuk pada siswa setelah memperoleh 

semua materi pelajaran. Dalam praktik pengajaran tes sumatif dikenal dengan 

ujian akhir semester atau catur wulan tergantung satuan waktu yang digunakan 

untuk menyelesaikan materi; (c) Tes Diagnostik, evaluasi hasil belajar 

mempunyai fungsi diagnostik. THB yang digunakan sebagai dasar untuk 

melakukan evaluasi diagnostik adalah tes diagnostik. Dalam evaluasi diagnostik, 
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THB digunakan untuk mengidentifikasi siswa-siswa yang mengalami masalah dan 

menelusuri jenis masalah yang dihadapi. 

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam proses 

pembelajaran harus mampu mengevaluasi atau menilai hasil pembelajarannya dari 

semua aspek tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Pada Penelitian ini, untuk 

mengetahui hasil belajar peserta pelatihan Operator Garmen di BBPLK Semarang  

penulis meneliti pada ranah kognitif pada tahap penilaian yang bersifat sumatif 

dan ranah afektif dan psikomotorik pada tahap penilaian yang bersifat formatif. 

2.3.2 Tahapan Evaluasi 

Menurut Sudjana, (2007:211) menjelaskan bahwa dalam pelatihan terdapat 

tiga tahapan perubahan perilaku peserta pelatihan yang dievaluasi. Ketiga tahapan 

perubahan itu dapat digambarkan sebagai berikut: 

2.3.2.1 Tahap pertama adalah pengukuran tentang sejauhmana keluaran (output) 

pelatihan berupa perubahan perilaku peserta pelatihan dalam ranah (domain) 

keterampilan (skills atau psikomotorik), pengetahuan (kognitif) dan sikap serta 

nilai (afektif) tertentu sesuai dengan tujuan pelatihan. Perubahan perilaku peserta 

pelatihan ini dapat diukur pada saat sebelum pelatihan dimulai, Sewaktu pelatihan 

sedang berlangsung, dan atau pada saat pelatihan telah berakhir. 

2.3.2.2 Tahap kedua adalah pemantauan (observasi) terhadap penampilan para 

peserta atau lulusan pelatihan setelah mereka kembali ke masyarakat atau setelah 

memasuki kembali lembaga tempat mereka bekerja ini digunakan untuk 

mengukur sejauhmana penggunaan perolehan data selama pelatihan pada kegiatan 
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atau tugas pekerjaannya. Kegiatan pemantauan ini adalah sebagai kelanjutan dari 

evaluasi tahap pertama. Melalui pemantauan dapat diketahui sejauhmana para 

lulusan dapat memanfaatkan hasil pelatihan dalam lingkungan kehidupan dan 

pekerjaannya. Apabila lulusan suatu program pelatihan kurang atau tidak dapat 

menggunakan hasil belajar yang diperoleh dalam pelatihan tersebut maka pelatih 

atau pengelola program pelatihan perlu melakukan analisis kembali tentang 

kebutuhan belajar dan kebutuhan pelatihan. Mendiagnosis permasalahan, dan 

mengajukan solusi pemecahan masalah yang ditimbulkan oleh pelatihan yang 

telah dilakukan. 

2.3.2.3 Tahap ketiga adalah pengukuran tentang pengaruh (outcome) pelatihan 

pada lembaga dan masyarakat. Pengaruh terhadap lembaga penyelenggara 

pelatihan berkaitan dengan nilai-nilai yanng diperoleh lembaga tersebut setelah 

menyelenggarakan pelatihan. Nilai-nilai tersebut mencakup kemajuan organisasi, 

efisiensi dan efektivitas pelatihan, biaya pelatihan, inverstasi dalam bentuk 

pelatihan, dan umpan balik tentang pelatihan bagi lembaga dan sebagainya. 

Demikian pula staf atau masyarakat yang mungkin menjadi layanan para peserta 

atau lulusan program pelatihan perlu dievaluasi untuk mengetahui sejauhmana 

mereka telah memperoleh dampak positif berubap nilai-nilai peningkatan 

kemampuan dan perubahan masyarakat serta sejauhmana adanya pengaruh timbal 

balik antara lembaga penyelenggara pelatihan dengan masyarakat. 

Pelatihan dan pengelola program pelatihan perlu menyadari bahwa evaluasi 

adalah kegiatan berkelanjutan. Kegiatan dan hasil evaluasi amat bermanfaat bagi 

pelatih, penyelenggara dan pengelola program pelatihan, serta peserta atau lulusan 
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program pelatihan. Salah satu prinsip pembelajaran yang dikemukakan Thorndike 

yaitu “law of effect” menyatakan bahwa setiap pihak yang terkait dalam pelatihan 

memerlukan umpan balik yang berkelanjutan sebagai motivasi untuk pengelolaan 

program pelatihan selanjutnya. Hal ini merupakan evaluasi tahap pertama yang 

berkaitan dengan hasil (output) belajar. Evaluasi tahap ini dapat digolongkan pada 

penilaian jangka pendek. 

2.3.3 Teknik-teknik Evaluasi 

Sudjana, (2007:213) menjelaskan bahwa disamping ujian dalam evaluasi 

sumatif yang dapat dilakukan dengan instrumen tes, terdapat pula teknik-teknik 

evaluasi yang dapat digunakan dalam evaluasi formatif, yaitu pada saat pelatihan 

sedang berlangsung. Teknik-teknik ini mencakup pertanyaan sokratik, kontak 

pandang, kuis atau ulangan spontan, penugasan berkala, kajian kasus, kerja 

praktek, dan asesmen. 

Teknik-teknik tersebut diantaranya: (a) Pertanyaan sokratik, pertanyaan 

sokratik memiliki kekuatan dan nilai positif dalam pembelajaran selama pelatihan. 

Diantara berbagai keuntungan sokratik adalah bahwa pelatih dapat memperoleh 

gambaran tentang jalan pikiran peserta pelatihan dan tingkat penyerapan materi 

pembelajaran. (b) Kontak pandang, kontak pandang antara pelatih dan peserta 

pelatihan merupakan komunikasi tanpa kata yang amat penting bagi keduanya. 

Sebagaimana halnya dalam komunikasi umum, kontak pandang adalah proses 

pertukaran informasi dua arah. Pada dasarnya kontak pandang ini dimulai dan 

dilakukan oleh pelatih sedangkan peserta pelatihan memberikan respons sebagai 
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umpan balik. Pelatih dapat memperoleh informasi dari peserta pelatihan melalui 

kondisi pandangannya. (c) Kuis atau ulangan spontan, sambil mengulas kembali 

materi yang telah dipelajari, pelatih dapat mengulangi lagi topik yang telah 

dibahas dengan menggunakan format pertanyaan, melalui kuis tertulis dan atau 

lisan, yang ditujukan kepada peserta pelatihan. Maksud penggunaan teknik ini 

adalah untuk mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman peserta pelatihan 

tentang materi pelatihan yang sudah dipelajari. (d) Penugasan berkala, teknik ini 

merupakan kegiatan terjadwal atau berkala pada pelatihan yang dilakukan oleh 

pelatih kepada peserta pelatihan. Penugasan berkala berguna bagi pelatih untuk 

mengetahui sejauhmana pemahaman dan penampilan para peserta pelatihan dalam 

mengerjakan suatu tugas atau pekerjaan. Pelatih dapat menggambarkan tingkat 

ketepatan penggunaan materi yang telah mereka pelajari dalam melaksanakan 

suatu tugas atau pekerjaan. Melalui evaluasi ini pelatihpun dapat memberikan 

tanggapan tertulis atau lisan terhadap kegiatan dan hasil penguasaan tersebut 

tentang tingkat penguasaan peserta pelatihan terhadap materi pembelajaran dan 

pelaksanaan tugas. (e) Kajian kasus, kajian kasus adalah teknik evaluasi yang 

melibatkan peserta pelatihan dalam mempraktekkan hasil belajar dalam kehidupan 

nyata. Kajian kasus digunakan sebagai stimulasi yang diajukan kepada peserta 

pelatihan sehingga pelatih dapat mengetahui sejauhmana penggunaan hasil 

pembelajaran dan bagaimana penerapannya untuk memecahkan masalah dalam 

kehidupan nyata di lingkungan kerja atau masyarakat. (f) Kerja praktek, teknik 

penilaian ini sebaiknya dilakukan sekitar masa akhir pembelajaran dalam 

pelatihan. Maksud penggunaan teknik ini adalah untuk mengetahui sejauhmana 
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kemampuan peserta pelatihan dalam mengorganisasi berbagai materi pelatihan 

yang telah dipelajari dalam melakukan suatu tugas terstruktur yang telah 

ditetapkan. Kegiatan penilaian dengan menggunakan teknik ini dapat memberikan 

peluang bagi pelatih untuk menilai kemampuan peserta dalam penerapan hasil 

belajarnya dan untuk memberikan umpan balik kepada peserta pelatihan. (g) 

Asesmen, asesmen biasanya dilakukan pada saat akhir pelaksanaan program 

pelatihan keterampilan teknik atau program keterampilan non-teknik. Dalam 

pelatihan keterampilan teknik, asesmen sering digunakan melalui pengajuan 

masalah kepada peserta pelatihan. Untuk memecahkan  masalah itu peserta 

pelatihan diberi daftar alat-alat (perangkat keras) yang harus digunakan dalam 

daftar urutan yang tidak teratur. Peserta pelatihan harus memperbaiki susunan 

urutan tersebut sesuai dengan susunan penggunaan alat-alat yang sebenarnya 

dilakukan serta melalui langkah-langkah yang benar. Peserta pelatihan dinilai 

tentang sejauhmana kecepatan dan ketepatan menggunakan alat-alat sesuai 

dengan langkah-langkah kerja yang benar. Dalam pelatihan keterampilan non-

teknis, seperti keterampilan sosial atau manajerial, pelatih dapat menyusun 

berbagai masalah hipotesis dan kemudian disampaikan kepada peserta pelatihan. 

Pelatih menugasi para peserta pelatihanuntuk memecahkan masalah hipotesis 

tersebut. Teknik-teknik pembelajaran partisipatif, seperti bermain peran, simulasi 

dan pemecahan masalah kritis, dapat digunakan dalam pelaksanaan teknik 

asesmen ini. 
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2.3.4 Pengolahan Data Hasil Evaluasi 

Sudjana, (2007:225) menjelaskan bahwa tujuan pengolahan data dalah 

untuk mengubah data mentah sebagai hasil pengukuran menjadi data lebih halus 

dan bermakna sehingga memudahkan untuk pengkajian lebih lanjut. Kegiatan 

pengolahan data dilakukan melalui memeriksa hasil tes dengan menggunakan 

kunci jawaban dan memberi distribusi rfekuensi skor untuk tes dan frekuensi 

jawaban untuk angket yang menghasilkan data nominal, dan mengkaji tabel 

distribusi sesuai dengan kebutuhan penilaian dan jenis data yang diperoleh. 

Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat diperoleh jawaban atau bentuk skor 

atau nilai yang cenderung memusat dan ukuran keragaman. Besaran- besaran 

diperlukan untuk menampilkan data hasil penilaian dan interpretasinya, yang pada 

umumnya menggunakan statistik deskriptif. 

2.3.5 Alat Evaluasi Awal dan Akhir 

Sudjana (2007:232) menjelaskan bahwa alat (instrument) evaluasi awal 

(pre-test) dan evaluasi akhir (post-test) digunakan untuk mengukur perbedaan 

tingkat kemampuan peserta pelatihan pada saat sebelum memasuki program 

pelatihan dan setelah mengikuti program pelatihan. Kemampuan peserta pelatihan 

mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki 

berkaitan dengan materi pelatihan. Perbedaan kemampuan ini penting sehingga 

dapat diketahui sejauhmana pengaruh pelatihan terhadap perubahan perilaku 

peserta pelatihan. 
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Alat evaluasi awal dan akhir kemampuan peserta pelatihan dapat berbentuk 

tes (esei, objektif, performansi), lembaran pendapat (oppinionaire), dan lain 

sebagainya. Evaluasi awal dilakukan saat sebelum mengikuti pelatihan dan 

evaluasi akhir diberikan pada saat setelah pelatihan berakhir.  

 

2.4 Penempatan Kerja 

2.4.1 Pengertian Penempatan Kerja 

Suatu cara dalam menghasilkan sumber daya manusia yang terampil dan 

andal perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan karyawan yang akan 

mengisi pekerjaan yang ada dalam perusahaan bersangkutan. 

Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada ketepatan dalam 

penempatan karyawan baru maupun karyawan lama pada posisi jabatan baru. 

Proses penempatan merupakan suatu proses yang sangat menentukan dalam 

mendapatkan karyawan yang kompeten yang dibutuhkan perusahaan, karena 

penempatan yang tepat dalam posisi jabatan yang tepat akan dapat membantu 

perusahaan dalam mencapai tujuan. 
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Seperti yang dijelaskan dalam jurnal nasional Haryati Djoharam, V. P.K 

Lengkong, M.V.J Tielung dalam jurnal (Analisis Program Pelatihan, Penempatan 

Pegawai Dan Lingkungan Kerja Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai, Vol.2 

No.1 Maret 2014, Hal. 385-394). 

 

Langkah awal dalam menghasilkan sumber daya manusia yang 

terampildan handal perlu adanya suatu perencanaan dalam menentukan 

pegawai yang akan mengisi pekerjaan yang ada dalam perkantoran yang 

bersangkutan. Keberhasilan dalam pengadaan tenaga kerja terletak pada 

ketepatan dalam penempatan pegawai, baik penempatan pegawai baru 

maupun pegawai lama pada posisi jabatan baru. Hasibuan (2008:63) 

menyatakan penempatan karyawan adalah tindak lanjut dari seleksi, yaitu 

menerapkan calon karyawan yang diterima (lulus seleksi) pada jabatan 

tertentu/ pekerjaan yang membutuhkanya dan sekaligus mendelegasi 

authority kepada orang tersebut. 

 

Menurut B. Siswanto Sastrohadiryo yang dikutip oleh Suwatno (2003:138), 

mendefinisikan bahwa “Penempatan karyawan adalah untuk menempatkan 

karyawan sebagai unsur pelaksana pekerjaan pada posisi yang sesuai dengan 

kemampuan, kecakapan, dan keahliannya”. Menurut Melayu S.P Hasibuan 

(2008:32) mengemukakan bahwa “Penempatan karyawan adalah tindak lanjut 

dari seleksi, yaitu menempatkan calon karyawan yang diterima pada jabatan atau 

pekerjaan yang dibutuhkannya dan sekaligus mendelegasikan authority kepada 

orang tersebut”. Menurut Veithzal Rivai dan Ella Jauvani Sagala (2009:198) 

“Penempatan adalah penugasan karyawan kepada pekerjaan barunya”. 

Setiap instansi atau perusahaan harus dapat memilih dan menentukan 

karyawan yang berkompeten untuk mengisi jabatan yang kosong agar tugas pokok 

pada jabatan tersebut dapat dilaksanakan. Untuk itu harus diperoleh pekerja yang 
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memiliki kemampuan sesuai dengan jabatan yang akan menjadi 

tanggungjawabnya dengan kata lain calon yang ditempatkan harus memiliki 

kompetensi yang diperlukan untuk dapat melaksanakan pekerjaan dalam suatu 

jabatan secara efektif dan efisien. 

2.4.2 Indikator Penempatan Kerja 

Menurut Suwatno (2003:129), dalam melakukan penempatan karyawan 

hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: (1) Pendidikan, 

pendidikan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan, pendidikan minimum 

yang disyaratkan meliputi: a) pendidikan yang disyaratkan, b) pendidikan 

alternatif. (2) Pengetahuan kerja, pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang 

karyawan dengan wajar yaitu pengetahuan kerja ini sebelum ditempatkan dan 

yang baru diperoleh pada waktu karyawan tersebut bekerja dalam pekerjaan 

tersebut. (3) Keterampilan kerja, kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu 

pekerjaan yang harus diperoleh dalam praktek, keterampilan kerja ini dapat 

dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori yaitu: a) Keterampilan mental, seperti 

menganalisa data, membuat keputusan dan lain-lain. b) Keterampilan fisik, seperti 

membetulkan listik, mekanik dan lain-lain. c) Keterampilan sosial, seperti 

mempengaruhi orang lain, menawarkan barang atau jasa dan lain-lain. 
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2.4.3 Metode Penempatan Kerja 

Pemilihan metode penempatan sangat penting dilaksanakan, agar 

pelaksanaannya efektif dalam mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Manajer 

yang cakap akan menerapkan metode yang sesuai dan efektif dalam pelaksanaan 

tugas-tugasnya. Penempatan pegawai seperti promosi, transfer, dan demosi 

hendaknya dilakukan dengan metode yang efektif dan efisien supaya tercapai 

manfaat yang optimal. Sebelum mengadakan penempatan pegawai dalam hal ini 

perlu melihat metode-metode yang harus ditempuh dalam penempatan pegawai. 

Metode-metode yang harus ditempuh dalam penempatan kerja menurut 

Sulistiyani& Rosidah (2003:155) adalah: (a) Menentukan kebutuhan-kebutuhan 

sumber daya manusia. (b) Mengupayakan persetujuan anggaran untuk 

mengadakan atau mengisi jabatan-jabatan. (c) Mengembangkan kriteria 

penempatan yang valid. (d) Pengadaan (recriutment). (e) Menyiapkan daftar diri 

para pegawai yang berkualitas. (f) Mengadakan seleksi pegawai. 

2.4.4 Syarat-syarat Penempatan Kerja 

Menurut Sulistiyani& Rosidah (2003:152) ada beberapa persyaratan penting 

yang harus dipenuhi dalam rangka penempatan pegwai, adapun persyaratan yang 

harus dipenuhi tersebut adalah sebagai berikut: (1) Informasi analisis jabatan yang 

memberikan deskripsi jabatan, spesialisasi jabatan dan standar prestasi yang 

seharusnya ada dalam setiap jabatan tersebut. (2) Rencana-rencana sumber daya 

manusia yang akan memberikan manajer tentang tersedia tidaknya lowongan 
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pegawai suatu instansi. (3) Keberhasilan fungsi rekrutmen yang akan menjamin 

manajer bahwa tersedia sekelompok orang yang akan di pilih. 

Dalam Jurnal nasional H.Y. Ruyatnasih, SE., MM., H. Sonny Hersona, Drs., 

MM., Yohanes, SE (Pengaruh Rekruitmen Sumber Daya Manusia Terhadap 

Penempatan Karyawan Kerja Tetap Pada PT Bina San Prima Karawang, Vol.09 

No.2 Januari 2012) 

Ada beberapa syarat atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam 

penempatan kerja diantaranya yaitu: (a) Pendidikan; (b) Pengetahuan Kerja; 

(c) Keterampilan Kerja; (d) Umur; (e) Keahlian; (f) Kesehatan Fisik; (g) 

Jenis Kelamin; (h) Tampang; (i) Bakat; (j) Temperamen; (k) Karakter Kerja 

Sama; (l) Kejujuran; (m) Kedisiplinan; (n) Inisiatif dan Kreatif. 

 

Dalam rangka menempatkan karyawan yang lulus dalam seleksi yang akan 

dilaksanakan, maka manajer tersebut harus mempertimbangkan beberapa faktor 

yang memungkinkan dan berpengaruh terhadap kontinuitas bekerja. 

 

2.5 Pelatihan 

2.5.1 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 requred direction), 

(3) persiapan (preparation), dan (4) praktik (practice). 
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Beberapa pengertian pelatihan yang dikemukakan para ahli, antara lain 

sebagai berikut: Edwin B Flippo (1971) 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 

seorang pegawai untuk melaksanakan pekerjaan tertentu). 

Michael J. Jucius (1972) mengemukakan: “The term training is used here to 

indicate any process bay wich the aptitudes, skills, and abilities of employes to 

perform specipic jobs are in creased” (istilah latihan yang dipergunakan disini 

adalah untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, 

keterampilan, dan kemampuan pegawai guna menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan 

tertentu). 

Dalam kedua pengertian di atas tampak pelatihan dilihat dalam hubungan 

dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu. Dalam kenyataan, pelatihan sebenarnya 

tidak harus selalu dalam kaitan dengan pekerjaan, atau tidak selalu diperuntukkan 

bagi pegawai. 

Simamora (1995:287) mengartikan pelatihan sebagai serangkaian aktivitas 

yang diarancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, 

pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu. Sementara dalam 

Instruksi Presiden No.15 tahun 1974, pengertian pelatihan dirumuskan sebagai 

berikut: 
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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. 

Pelatihan merupakan salah satu komponen penting dalam pengembangan 

sumber daya manusia (SDM) pada sebuah institusi. Penyelenggaraan program 

diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap akibat 

pelaksanaan program pelatihan diharapkan dapat meningkatkan kinerja institusi 

dalam menghadapi perubahan dan persaingan eksternal. 

Hasil penyelenggaraan program pelatihan adalah penguasaan kompetensi, 

keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang sebelumnya tidak dikuasai oleh 

peserta. Hal ini sesuai dengan pandangan Walter Dick dan kawan-kawan (2009) 

dalam Kamil (2007:17) yang mendefinisikan pelatihan sebagai: “...A pre-

specified and planned experience that enable a person to do something that the or 

she could not do before.” (hlm. 385). Pelatihan merupakan pengalaman belajar 

yang sengaja dirancang agar membantu peserta dalam menguasai kompetensi 

yang tidak dimiliki sebelumnya. 

Definisi lain tentang pelatihan dikemukakan oleh Smith dan Ragan (2008) 

sebagai berikut: “...those instruction experience that are focused upon individuals 

acquiring very specific skills that they will noemally apply almost immediately.” 

(hlm. 3). Program pelatihan dapat dimaknai sebagai pengalaman pembelajaran 
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yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh keterampilan spesifik 

yang dapat segera digunakan. 

Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pelatihan pada dasarnya 

bermakna sebagai upaya yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap yang dapat digunakan segera untuk meningkatkan 

kinerja. 

2.5.2 Tujuan Pelatihan 

Dale S. Beach (1975) dalam Kamil (2007:10) mengemukakan, “The 

objective of training is to achive a change in the behavior of those trained” 

(tujuan pelatihan adalah untuk memperoleh perubahan dalam tingkah laku mereka 

yang dilatih). Sementara itu dari pengertian pelatihan yang dikemukakan oleh 

Edwin B Flippo, secara lebih rinci tampak bahwa tujuan pelatihan adalah untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seseorang. 

Penulis lain mengemukakan bahwa tujuan pelatihan itu tidak hanya untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saja, melainkan juga untuk 

mengembangkan bakat. Hal ini sebagaiana yang tampak pada definisi pelatihan 

yang dikemukakan oleh Michael J. Jucius di atas bahwa pelatihan bertujuan untuk 

mengembangkan bakat, keterampilan, dan kemampuan. Atas dasar ini Moekijat 

(1981) dalam Kamil (2007:11) mengatakan bahwa tujuan umum pelatihan adalah 

untuk; (1) Untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. (2) Untuk mengembangkan 

pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. (3) Untuk 
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mengembangkan sikap, sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk 

bekerjasama. 

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

Kamil (2007:10) mengelompokkan tujuan pelatihan ke dalam lima bidang, yaitu: 

(a) Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan teknologi. 

Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan dapat secara efektif 

menggunakan teknologi-teknologi baru. (b) Mengurangi waktu belajar bagi 

karyawan untuk menjadi kompeten dalam pekerjaan. (c) Membantu memecahkan 

masalah operasional. (d) Mempersiapkan karyawan untuk promosi, dan (c) 

Mengorientasikan karyawan terhadap prganisasi. 

Sedangkan menurut Marzuki (1992:12) dalam Kamil (2007:11) ada tida 

tujuan pokok yang harus dicapai dengan pelatihan, yaitu: (1) Memenuhi 

kebutuhan organisasi. (2) Memperoleh pengertian dan pemahaman yang lengkap 

tentang pekerjaan dengan standar dan kecepatan yang telah ditetapkan dan dalam 

keadaan yang normal serta aman. (3) Membantu para pemimpin organisasi dalam 

melaksanakan tugasnya. 

2.5.3 Prinsip-prinsip Pelatihan 

Kamil, (2007:11) menjelaskan bahwa pada dasarmya pelatihan merupakan 

bagian dari proses pembelajaran, maka prinsip-prinsip pelatihanpun 

dikembangkan dari prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip umum agar 

pelatihan berhasil adalah sebagai berikut: (a) Prinsip perbedaan individu, 

perbedaan-perbedaan individu dalam latarbelakang sosial, pendidikan, 

pengalaman, minat, bakat, dan kepribadian harus diperhatikan dalam 
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menyelenggarakan pelatihan. (b) Prinsip motivasi, agar peserta pelatihan belajar 

dengan giat perlu ada motivasi. Motivasi dapat berupa pekerjaan atau kesempatan 

berusaha, penghasilan, kenaikan pangkat jabatan, dan peningkatan kesejahteraan 

serta kualitas hidup. Dengan begitu pelatihan dirasakan bermakna oleh peserta 

pelatihan. (c) Prinsip pemilihan dan pelatihan para pelatih, efektivitas program 

pelatihan antara lain bergantung pada para pelatih yang mempunyai minat dan 

kemampuan melatih. Anggapan bahwa seseorang yang dapat mengerjakan sesuatu 

dengan baik akan dapat melatihkannya dengan baik pula tidak sepenuhnya benar. 

Karena itu perlu ada pelatihan bagi para pelatih. Selain itu pemilihan dan 

pelatihan para pelatih dapat menjadi motivasi tambahan bagi peserta pelatihan. (c) 

Prinsip belajar, belajar harus dimulai dari yang mudah menuju kepada yang sulit, 

atau dari yang sudah diketahui menuju kepada yang belum diketahui. (d) Prinsip 

partisipasi aktif, partisipasi aktif dalam pembelajaran pelatihan dapat 

meningkatkan minat dan motivasi peserta pelatihan. (e) Prinsip fokus pada 

batasan materi, pelatihan dilakukan hanya untuk menguasai materi tertentu, yaitu 

melatih keterampilan dan tidak dilakukan terhadap pengertian, pemahaman, sikap, 

dan penghargaan. (f) Prinsip diagnosis dan koreksi, pelatihan berfungsi sebagai 

diagnosis melalui usaha yang berulang-ulang dan mengadakan koreksi atas 

kesalahan-kesalahan yang timbul. (g) Prinsip pembagian waktu, pelatihan dibagi 

menjadi jumlah kuruun waktu yang singkat. (h) Prinsip keseriusan, pelatihan 

jangan dianggap sebagai usaha sambilan yang bisa dilakukan dengan seenaknya. 

(i) Prinsip kerjasama, pelatihan dapat berhasil dengan baik melalui kerjasama 

yang baik antar semua komponen yang terlibat dalam pelatihan. (j) Prinsip metode 
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pelatihan, terdapat berbagai metode pelatihan, dan tidak ada satupun metode 

pelatihan yang dapat digunakan untuk semua jenis pelatihan. Untuk itu perlu 

dicarikan metode pelatihan yang cocok untuk suatu pelatihan. (j) Prinsip 

hubungan pelatihan dengan pekerjaan atau dengan kehidupan nyata, pekerjaan, 

jabatan, atau kehidupan nyata dalam organisasi atau dalam masyarakat dapat 

memberikan informasi mengenai pengetahuan, keterampilan, dan sikap apa yang 

dibutuhkan, sehingga perlu diselenggarakan pelatihan. 

2.5.4 Landasan-landasan Pelatihan 

Menurut Kamil, (2007:13) menjelaskan, terdapat beberapa landasan yang 

mengukuhkan eksistensi pelatihan. Landasan-landasan yang dimaksud adalah: 

2.5.4.1 Landasan filosofis 

Pelatihan merupakan wahana formal yang berperan sbegai instrumen yang 

menunjang pembangunan dalam mencapai masyarakat yang maju, tangguh, 

mandiri, dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai yang berlaku. Dengan demikian 

pelatihan harus didasarkan pada sistem nilai yang diakui dan terarah pada 

penyediaan tenaga yang berkualifikasi agar mampu mengemban tugas dan 

melaksanakan perannya dalam organisasi atau masyarakat. 

2.5.4.2 Landasan humanistik 

Pelatihan didasarkan pada pandangan yang menitikbetakan pada kebebasan, 

nilai-nilai, kebaikan, harga diri, dan kepribadian yang utuh. Diatas landasan ini 

maka proses pembelajaran pelatihan dicirikan oleh hal-hal berikut: (1) Adanya 
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pemberian tanggungjwab dan kebebasan bekerja kepada peserta. (2) Pelatih lebih 

banyak berperan sebagai narasumber, tidak mendominasi peserta. (3) Belajar 

dilakukan oleh dan untuk diri sendiri. (4) Ada keseimbangan antara tugas umum 

dan tugas khusus. (5) Motivasi belajar tinggi. (6) Evaluasi bersifat komprehensif. 

2.5.4.3 Landasan psikologis 

Dalam pandangan psikologi, karakteristik manusia dapat diajabarkan dalam 

seperangkat perilaku. Empat pandangan psikologi yang mendasari pelatihan, yaitu 

psikologi pelatihan, psikologi sibernetik, desain sistem, dan psikologi 

behavioristik. Psikologi pelatihan menitikberatkan pada analisis tugas dan 

rancangan pelatihan yang mencakup berbagai komponen yang kompleks. 

Psikologi sibernetik memusatkan perhatian pada sistem balikan yang dinamis dan 

pengaturan sendiri kegiatan pelatihan. Desain sistem mengutamakan analisis 

sistem pelatihan. Psikologi behavioristik menekankan pada demonstrasi dan 

pelatihan bertahap. 

2.5.4.4 Landasan sosio-demografis 

Pemasalahan peningkatan kesejahteraan ekonomi dan sosial terkait dengan 

upaya penyediaan dan peningkatan kualitas tenaga kerja. Untuk itu pelatihan yang 

terintegrasi diperlukan guna memperispkan tenaga-tenaga yang handal yang 

relevan dengan tuntutan lapangan kerja dan pembangunan. 
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2.5.4.5 Landasan kultural 

Pelatihan yang terintegrasi yang berfungsi mengembangkan sumber daya 

manusia merupakan bagian penting dari uoaya membudayakan manusia. 

2.5.5 Jenis Pelatihan 

Kamil, (2007:14) terdapat bermacam-macam pelatihan. Dale Yoder (1958) 

mengemukakan jenis-jenis pelatihan itu dengan memandangnya dari lima sudut, 

yaitu: (1) Siapa yang dilatih (who get trained), artinya pelatihan itu diberikan 

kepada siapa. Dari sudut maka pelatihan dapat diberikan kepada calon pegawai, 

pegawai baru, pegawai lama, pengawas manajer, staf ahli, remaja, pemuda, orang 

lanjut usia, dan anggota masyarakat umumnya. (2) Bagaimana ia dilatih (how he 

get trained), artinya dengan metode apa ia dilatih. Dari sudut ini pelatihan dapat 

dilaksanakan dengan metode pemegangan, permainan peran, perrmainan bisnis, 

pelatihan sensitivitas, intruksi kerja, dan sebagainya. (3) Diamana ia dilatih 

(where he get trained), artinya dimana pelatihan mengambil tempat. Dari sudut ini 

pelatihan dapat diselenggarakn ditempat kerja, di sekolah, di kampus, di tempat 

khusus, di tempat kursus, atau di lapangan. (4) Bilamana ia dilatih (when he get 

trained), artinya kapan pelatihan itu diberrikan. Dari sudut ini pelatihan dapat 

dilaksanakan sebelum seseorang mendapat pekerjaan, setelah seseorang mendapat 

pekerjaan, seteah ditempatkan, menjelang pension, dan sebagainya. (5) Apa yang 

dibelajarkan (wahat he is thaught), artinya materi pelatihan apa yang diberikan. 

Dari sudut ini pelatihan dapat berupa pelatihan kerja atau keterampilan, pelatihan 

kepemimpinan, pelatihan keamanan, pelatihan hubungan manusia, pelatihan 
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kesehatan kerrja, pelatihan penanggulangan bencana, pelatihan penumpassan 

teroris, dan sebagainya. 

Sementara itu J.C Denyer (1973) yang melihat dari sdut siapa yang dilatih 

dalam konteks suatu organisasi, membedakan pelatihan atass 4 macam, yaitu: (a) 

Pelatihan induksi (induction training), yaitu pelatihan perkenalan yang biasanya 

diberikan kepada pegawwai baru dengan tidak memandang tingkatannya. 

Pelatihan induksi dapat diberrikan kepada calon pegawai lulusan SD, SLTP, 

SMA, SMK, kesetaraan, dan lulusan perguruan tinggi. (b) Pelatihan kerja (job 

training), yaitu pelatihan diberikan kepada semua pegawai dengan maksud untuk 

memberikan petunjuk khusus guna melaksanakan tugas-tugas tertentu. (c) 

Pelatihan siperrvisor (supervisory training), yaitu pelatihan pelatihan yang 

diberrikan kepada supervisor atau pimpinan tingkat bawah. (c) Pelatihan 

manajemen (management training), yaitu pelatihan yang diberikan kepada 

manajemen atau untuk pemegang jabatan manajemen. (d) Pengembangan 

eksekutif (executive development), yaitu pelatihan untuk mengembangkan dan 

meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat pimpinan. 

Adapun undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian disebutkan 2 macam pelatihan dilihat dari sudut kapan pelatihan itu 

diberikan, yaitu pelatihan prajabatan dan latihan dalam jabatan. Latihan prajabatan 

(pre service training) adalah pelatihan yang diberikan kepada calon pegawai 

negerri sipil dengan tujuan agar ia dapat terampil melaksanakan tugas yang akan 

diberikan kepadanya seddangakn latihan dalam jabatan (in service training) 

adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, 
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dan keterampilan. Selain itu dalam intruksi presiden No. 15 tahun 1974 dikenal 

pula dua macam pelatihan dilihat dari sudut tujuannya, yaitu pelatihan keahlian, 

dan pelatihan kejuruan. 

Pelatihan keahlian adalah bagian dari pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan untuk melaksanakan suatu 

pekerjaan, termasuk didalamnya pelatihan ketatalaksanaan. Sedangakan pelatihan 

kejuruan adalah bagian dari pendidikan yang memberikan pengetahuan dan 

ketterampilan yang dipersyratkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang pada 

umumnya bertaraf lebih rendah. 

2.5.6 Manajemen Pelatihan 

Kamil, (2007:16) menjelaskan bahwa dengan jenis dan berbagai 

karakteristik apapun, pada akhirnya pelatihan perlu dikelola atau dimanaje. 

Pengelolaan pelatihan secara tepat dan professional dapat memberikan makna 

fungsional pelatihan terrhaddap individu, organisasi maupun masyarakat. 

Peltihan memang perlu diorganisasikan. Oleh karena itu, bisasa dikenal 

adanya organizer atau panitia pelatihan. Badan-badan pendidikan dan pelatihan, 

lembaga-lembaga kursus, dan panitia-panitia yang dibentuk secara incidental, 

pada dasarnya adalah organizer pelatihan. Sementara itu dalam organisasi 

perusahaan biasa dikenal pula divisi tersendiri maupun sebgai badan yang 

terintegrasi yang bertanggung jawab melaksanakan tugas-tugas pengembangan 

sumber daya manusia. 
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Secara manajerial, fungsi-fungsi organizer pelatihan adalah merencanakan, 

melaksanakan, dan mengevaluasi pelatihan. Sementara secara operasional, tugas-

tugas pkok organizer dalah meliputi hal-hal berikut. (a) Mengurusi kebutuhan 

pelatihan pada umumnya; (b) Mengembangkan kebijakan dan prosedur pelatihan; 

(c) Mengelola anggaran pelatihan; (d) Mengembangkan dan menerapkan 

administrasi pelatihan; (e) Meneliti metode-metode pelatihan yang sesuai untuk 

diterapakan; (f) Mempersiapkan materi, peralatan, dan fasilitas pelatihan; dan (g) 

Menganalisis dan memperbaiki sistem pelatihan. 

Sudjana (1996) dalam Kamil (2007:17) mengembangkan sepuluh langkah 

pengelolaan pelatihan sebagai berikut: (1) Rekrutmen peserta pelatihan, rekrutmen 

peserta dapat menjadi kunci yang bisa menetukan keberhasilan langkah yang 

selanjutnya dalam pelatihan. Dalam rekrutmen ini penyelenggra menetapkan 

beberapa persyaratan yang harrus dipenuhi oleh peserta terutama yang 

berhubungan dengan karakteristik peserta yang bisa mengikuti pelatihan. Kualitas 

peserta pelatihan ditentukan pada saat rekrutmen ini. Biasanya karakteristik 

peserta bia dilihat secara internal dan eksternal. Yang termasuk karakteristik 

internal diantaranya adalah kebutuhan, minat, pengalaman, tugas, pekerjaan, dan 

pendidikan. Sedangkan yang tergolong karakteristik eksternal adalah lingkungan 

keluarga, status sosial, pergaulan, dan status ekonomi. (2) Identifikasi kebutuhan 

belajar, sumber belajar, dan kemungkinan hambatan, identifikasi kebutuhan 

belajar adalah kegiatan mencari, menemukan, mencatat, dan mengolah data 

tentang kebutuhan belajar yang diinginkan atau diharapkan oleh peserta pelatihan 

atau organisasi. Untuk menemukan kebutuhan belajar ini dapat digunakan 
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berbagai pendekatan. Kauffman (1972). Mengemukakan tiga model pendekatan, 

yakni pendekatan induktif, pendekatan deduktif, penedektan campuran induktif 

deduktif (Abdulhak,1995:26). Sedangakn Rumelar mengemukakan empat 

pendekatan, survey, studi kompetensi, analisis tugas, dan analisi performance. 

Sementara Arif (1985:34) mengemukakan tiga sumber yang biass dijadikan dasar 

identifikasi kebutuhan belajar, yaitu individu yang diberikan pelayanan latihan, 

oraganisasi, dan atau lembaga yang menjadi sponsor, dan masyarakat secara 

keseluruhan. (3) Menetukan dan merumuskan tujuan pelatihan, tujuan pelatihan 

yang dirumuskan akan menetukan penyelenggaraan pelatihan dari awal sampai 

akhir kegiatan, dari pembuatan rencana pembelajaran, sampai evaluasi hasil 

belajar. Oleh karena itu, perumusan tujuan harus dilakukan dengan cermat. 

Tujuan pelatihan secra umum berisi hal-hal yang harus dicapai oleh pelatihan. 

Tujuan umum itu dijabarkan menjadi tujuan-tujuan yang lebih spesifik. Untuk 

memudahkan penyelenggara, perumusan tujuan harus dirumuskan secra kongkret 

dan jelas tentang apa yang harus dicapai dengan pelatihan tersebut. (4) Menyusun 

alat evaluasi awal dan evaluasi akhir, evaluasi awal dimaksudkan untuk 

mengetahui “entry behavior level” peserta pelatihan. Selain agar penentuan materi 

dan metode pembelajaran dapat dilakukan dengan tepat, penelusuran ini juga 

dimaksudkan untuk mengelompokkan dan menempatkan peserta pelatihan secara 

proporsional. Evaluasi akhir dimaksudkan untuk mgukur tingkat penerimaan 

materi oleh peserta pelatihan. Selain itu juga untuk mengathui materi-meteri yang 

perlu diperdalam atau diperbaiki. 
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(5) Menyusun urutan kegiatan pelatihan, pada tahap ini penyelenggara 

pelatihan menetukan bahan belajar, memilih dan menentukan metode dan teknik 

pembelajaran, serta menetukan media yang akan digunakan. Urutan yang harus 

disusun disini adalah seluruh rangakaian aktivitas mulai dari pembukaan sampai 

penutupan. Dalam menyusun urutan kegiatan ini faktor harus diperhatikan antara 

lain: (a) Peserta pelatihan, (b) Sumber belajar, (c) Waktu, (d) Fasilitas yang 

tersedia (e) Bentuk pelatihan, (f) Bahan pelatihan. (6) Pelatihan untuk pelatih, 

pelatih harus memahami progam pelatihan secara meyeluruh, urutan kegiatan, 

ruang lingkup, materi pelatihan, metode yang digunakan, dan media yang dipakai 

hendaknya dipahami benar oleh pelatih. Selain itu pelatih juga harus memahami 

karakteristik perta pelatihan dan kebutuhannya. Oleh karena itu, orientasi bagi 

pelatih sangat penting untuk dilakukan. (7) Melaksanakan evaluasi bagi peserta, 

evaluasi awal yang biasanya dilakukan dengan pre test dapat dilakukan secara 

lisan maupun tulisan. (8) Mengimplementasikan pelatihan, tahap ini merupakan 

inti dari kegiatan pelatihan, yaitu proses interaksi edukatif antara sumber belajar 

dengan warga belajar dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam proses 

ini terjadi berbagai dinamika yang semuanya harus diarahkan untuk efektivitas 

pelatihan. Seluruh kemapuan dan seluruh kompenen harus disatukan agar proses 

pelatihan menghasilkan output yang maksimal. (9) Evaluasi akhir, tahap ini 

dilakukan untuk mengetahui keberhasilan belajar. Dengan kegiatan ini diharapkan 

diketahui daya serap dan penerimaan warga belajar terhadap berbagai materi yang 

telah disampaikan. Dengan begitu penyelenggara dapat menetukan langkah tindak 

lanjut yang harus ditentukan.  
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(10) Evaluassi progam pelatihan, evaluasi progam pelatihan merupakan 

kegiatan untuk menilai seluruh pelatihan dari awal sampai akhir, dan hasilnya 

menjadi masukan bagi pengembangan pelatihan selanjutnya. Dengan kegiatan ini, 

selain diketahui faktor-faktor yang sempurna yang harus dipertahankan, juga 

diharapkan diketahui pula titik-titik lemah pada setiap kompenen, setiap langkah, 

dan setiap kegiatan yang sudah dilaksanakan. Dalam kegiatan ini yang dinilai 

bukan hanya hasil, melaikan juga proses yang telah dilakukan. Dengan demikina 

diperoleh gambaran yang menyeluruh dan objektif dari kegitan yang telah 

dilakukan. 

 

2.6 Faktor Pendukung dan Penghambat Pelatihan 

Program pelatihan yang telah diselenggarakan kerap tidak dapat mencapai 

tingkat efektivitas dan efisiensi seperti yang diharapkan. Program pelatihan seperti 

ini dapat dipandang sebagai sebuah pemborosan karena sumber daya yang 

digunakan dalam program pelatihan tidak mampu mengembalikan investasi yang 

telah dikeluarkan. 

Townsend dan Donovan (2005) mengemukakan beberapa faktor yang dapat 

membuat sebuah program pelatihan yang telah diselenggarakan tidak dapat 

mencapai sasaran yang diinginkan yaitu: (1) Desain program pelatihan tidak 

dikaitkan dengan visi dan misi perusahaan. (2) Tidak ada fokus yang jelas antara 

tujuan perusahaan yang dapat difasilitasi melalui penyelenggaraan program 

pelatihan. (3) Budaya perusahaan tidak mendukung upaya pembaharuan yang 

merupakan dampak dari penyelenggaraan program pelatihan. (4) Struktur 
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organisasi dan proses kerja yang terjadi di dalam perusahaan tidak didukung oleh 

tujuan penyelenggaraan program pelatihan. (5) Teknologi yang diperlukan tidak 

tersedia bagi karyawan yang telah mengikuti program pelatihan. (6) Sistem 

pemberian kompensasi dan insentif yang berlaku di perusahaan tidak sejalan 

dengan hasil dan tujuan penyelenggaraan program pelatihan. 

Banyak faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya masalah dalam 

penyelenggaraan sebuah program pelatihan. Seringkali penyelenggaraan sebuah 

program pelatihan dipandang tidak mampu digunakan dalam mengatasi masalah 

yang dihadapi oleh institusi. Salah satu faktor penyebab terjadinya masalah 

tersebut adalah tidak dilakukannya pendekatan yang sistematik dan sitemik dalam 

merancang dan mengembangkan program-program pelatihan. 

Program pelatihan pada hakikatnya perlu didasarkan pada hasil analisis 

kebutuhan atau need analysis. Hal ini perlu dilakukan untuk “mendiagnosa” 

masalah kinerja sesungguhnya yang dialami oleh sebuah perusahaan. Dengan 

melakukan analisis kebutuhan, training manager akan mengetahui masalah 

kinerja yang dihadapi dan solusi yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan 

kinerja tersebut. 

Penyelenggaraan program pelatihan yang tidak didasarkan pada hasil 

kebutuhan akan mengakibatkan program pelatihan tersebut tidak mampu 

mencapai sasaran yang diinginkan. Program pelatihan yang diselnggarakan 

mungkin saja bukan solusi yang tepat untuk digunakan dalam mengatasi 

permasalahan kinerja yang terjadi. Sebuah program pelatihan tidak mampu 
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meningkatkan kinerja pesrta dalam bekerja, karena program pelatihan tersebut 

bukan merupakan solusi yang diperlukan untuk mengatasi masalah kinerja. 

Masalah kinerja yang dihadapi oleh karyawan dalam sebuah perusahaan 

dapat disebabkan oleh sejumlah faktor yaitu masalah motivasi kerja, tidak 

memadainya fasilitas pendukung kerja, ketiadaan prosedur standar untuk 

melakukan tugas dan pekerjaan dan rendahnya pengetahuan dan keterampilan 

karyawan dalam melakukan tugas dan pekerjaan. Keempat masalah tersebut diatas 

tentu saja memerlukan solusi yang berbeda. 

Masalah motivasi, fasilitas dan prosedur kerja standar hanya dapat diatasi 

melalui perbaikan dan peningkatan kualitas manajemen dalam organisasi dan 

perusahaan. Sedangkan masalah ketidak mampuan dan kurangnya pengetahuan 

karyawan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan dapat diatasi melalui 

penyelenggaraan program pelatihan. 

Berdasarkan urauan diatas kita dapat mencermati bahwa masalah kinerja 

merupakan sesuatu yang bersifat multidimensi yang memerlukan solusi yang 

berbeda. Hal ini menurut seorang training manager perlu melakukan nalisis 

kebutuhan secara cermat sebelum melakukan langkah-langkah lain yang perlu 

dilakukan dalam mendesain dan mengembangkan program pelatihan. 

Setiap pelaksanaan suatu kegiatan pelatihan pasti akan ditemukan faktor 

pendukung dan penghambat. Faktor pendukung sangat berperan penting dalam 

keberhasilan suatu program pelatihan. Menurut As’ad (1987:73) dalam Hidayat 

(2013) keberhasilan suatu program pelatihan ditentukan oleh lima komponen 
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yaitu: (a) Sasaran pelatihan, setiap pelatihan harus mempunyai sasaran yang jelas 

yang dapat damati dan diukur ke dalam perilaku-perilaku yang dapat diamati dan 

diukur supaya bisa diketahui efektivitas dari pelatihan itu. (b) Pelatih atau tutor, 

pelatih atau turor harus mengajarkan bahan-bahan atau materi pelatihan dengan 

metode tertentu sehingga peserta akan memperoleh pengetahuan, keterampilan, 

dan sikap yang diperlukan dengan sasaran yang ditetapkan. (c) Materi atau bahan-

bahan pelatihan, materi atau bahan-bahan pelatihan harus disusun berdasarkan 

sasaran pelatihan yang ditetapkan sehingga para peserta pelatihan akan lebih 

mudah untuk menangkap dan memahami materi yang disampaikan. (d) Metode 

pelatihan, setelah bahan atau materi pelatihan ditetapkan maka langkah berikutnya 

adalah menyusun metode latihan yang tepat. Metode yang digunakan haruslah 

metode yang mudah dipahami dan dimengerti oleh peserta pelatihan. (e) Peserta, 

peserta merupakan komponen yang cukup penting, sebab keberhasilan suatu 

program pelatihan tergantung juga pada pesertanya. 

Pelatihan tidak selamanya berjalan secara lancar pada setiap kesempatan. 

Banyak faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam melaksanakan 

kegiatan pelatihan. Ffaktor penghambat ini memang tidak bisa dihindari, namun 

bisa diminimalisir. Faktor-faktor penghambat tersebut adalah: 1) Teori dengan 

praktik tidak sejalan, artinya teori yang diberikan tidak bisa dipraktekkan pada 

saat menjalankan tugas-tugas yang dilakukan. 2) Perubahan perilaku tidak bisa 

diukur (unmeasurable) secara pasti karena materi diberikan tidak memenuhi 

standar. 3) Kondisi lingkungan tidak kondusif untuk dimanfaatkan dalam 

pelatihan dan tidak bisa menunjang kinerja behaviors yang diperlukan dalam 

pelatihan. 4) Sumber-sumber yang diperlukan dalam kegiatan pelatihan tidak 

memadai, baik sumber finansial (keuangan) maupun non finansial (sumber daya 

manusia, fiaik dan teknologi). 5) Pengembangan organisasi dianggap bisa 



 
 

66 
 

dilakukan melalui kegiatan non pelatihan, misalnya perubahan kebijakan dan 

pengembangan proyek-proyek tertentu. 6) Sasaran (learners) tidak meiliki 

motivasi untuk mencapai kinerja yang diharapkan serta tidak mempunyai 

kemmapuan untuk mengikuti materi pelatihan yang diberikan. 

Berdasarkan penjelsan faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor 

penghambat itu dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut bisa berasal dari 

internal maupun eksternal. Keberhasilan berjalannya suatu program bergantung 

pada aktor-faktor di atas, untuk faktor pendukung sebaiknya semakin 

dioptimalkan dan penghambatnya harus bisa diminimalisir. 

2.7 Faktor Pendukung dan Penghambat Penempatan Kerja 

Didalam suatu program penempatan faktor pendukung sangat berpengaruh 

dalam keberhasilan program penempatan tersebut. Hal ini ada beberapa faktor 

yang mendukung penempatan diantaranya; (1) Pendidikan, pendidikan yang harus 

dimiliki oleh seorang karyawan, pendidikan minimum yang disyaratkan meliputi: 

(a) pendidikan yang disyaratkan, (b) pendidikan alternatif; (2) Pengetahuan kerja, 

pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan dengan wajar yaitu 

pengetahuan kerja ini sebelum ditempatkan dan yang baru diperoleh pada waktu 

karyawan tersebut bekerja dalam pekerjaan tersebut. (3) Keterampilan kerja, 

kecakapan atau keahlian untuk melakukan suatu pekerjaan yang harus diperoleh 

dalam praktek, keterampilan kerja ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori 

yaitu: 
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(a) Keterampilan mental, seperti menganalisa data, membuat keputusan dan 

lain-lain. (b) Keterampilan fisik, seperti membetulkan listik, mekanik dan lain-

lain. (c) Keterampilan sosial, seperti mempengaruhi orang lain, menawarkan 

barang atau jasa dan lain-lain. 

Faktor kendala yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kepuasan 

tenaga kerja sangat mungkin mengakibatkan tenaga kerja baru keluar setelah 

beberapa bulan pertama. Perputaran tenaga kerja awal ini merupakan sesuatu yang 

wajar. Hal ini justru akan bermanfaat jika hal tersebut terjadi diantara tenaga kerja 

baru yang merasakan bahwa perusahaan atau pekerjaannya tidak tepat untuk 

mereka. Dengan demikian perusahaan akan segera mencari jalan keluar dan mulai 

pengadaan seleksi untuk tenaga kerja baru. Meskipun demikian dalam hal 

pengadaan seleksi juga tidak berjalan mulus namun juga terkendala, dari kendala 

tersebut diantaranya: 

a. Ketidakcocokan 

Perbedaan antara apa yang orang antisipasikan dan apa yang dialami tersebut 

ketidakcocokan kognitif. Jika ketidakcocokan terlalu tinggi, orang akan 

bertindak. Untuk tenaga kerja atau karyawan baru hal tersebut ditandai dengan 

keluar dari perusahaan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi, apakah dari aspek 

kogniti, afektif dan psikomotorik tenaga kerja yang baru memang kurang atau 

memang perusahaan yang kurang memiliki kualifikasi. 
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b. Perputaran tenaga kerja baru 

Peputaran karyawan baru merupakan derajat perpindahan karyawan yang 

melewati batas syarat kuantitas dan kualitas karyawan dari sebuah perusahaan. 

Hal tersebut secara umum bisa terjadi karena ada berbagao alasan, diantaranya: 

(a) Mengundurkan diri karena tidak betah serta ada tawaran kerja yang lebih 

menarik. (b) Pensiun karena sudah waktunya sesuai dengan peraturan 

perusahaan. (c) Dipecat karena tidak disiplin atau berbuat tindakan yang 

melanggar aturan perusahaan. (d) Meninggal. (e) Proses ke divisi cabang 

perusahaan di tempat lain. 

Jika derajat perputaran tenaga kerja semakin tinggi itu berarti ada 

permasalahan yang dihadapi perusahaan. Hal tersebut akan mengganggu proses 

produksi, menimbulkan kondisi moral tenaga kerja yang ditinggalkan menjadi 

goyah dan pelayanan kepada konsumen terganggu yang akibatnya akan 

memberikan kesan buruk pada perusahaan. 

Jadi pada hakikatnya dalam suatu proses penempatan baik dari lembaga 

pelatihan maupun perusahaan memiliki kendala, kendala bisa datang dari luar 

maupun dari dalam dan juga kendala-kendala tersebut pada dasarnya tidak dapat 

dihindari malain hanya dapat diminimalisir keberadaannya. 
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2.8 Operator Garmen 

Industri garmen memiliki kontribusi yang besar dalam ekspor Indonesia. 

Saat ini industri ini tengah menghadapi berbagai tantangan antara lain perubahan 

permintaan pasar yang semakin cepat seiring dengan percepatan. Perkembangan 

fashion dunia yang tidak hanya mengandalkan musim tetapi trend mode, 

menyebabkan pesanan untuk pakaian jadi pun cepat berubah. Kemampuan 

industri pakaian jadi untuk berkompetisi tidak hanya di pasar domestik namun 

terlebih di pasar Internasional. 

Industri garmen adalah industri yang memproduksi pakaian jadi dan 

perlengkapan pakaian. Yang dimaksud dengan pakaian jadi adalah segala macam 

pakaian dari bahan tekstil untuk laki-laki, wanita, anak-anak dan bayi. Bahan 

bakunya adalah kain tenun atau kain rajutan dan produknya antara lain berupa 

kemeja (shirts), blus (blouses), rok (skirts), kaus (t-shirts, polo shirt). 

Perkembangan industri garmen Indonesia setiap tahun selalu 

memperlihatkan grafik peningkatan yang cukup berarti. Pengertian garmen 

sebagai sebuah industri tak dapat dilepaskan dari rangkaian industri lain yang 

berkaitan, seperti industri serat dan benang, pemintalan, industri penenunan, 

hingga menjadi pakaian jadi. Semua jenis industri itu kemudian disebut dengan 

industri tekstil dan produk tekstil. 
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Industri gamen di Indonesia mulai berkembang sekitar tahun 1970-an, 

sedangkan ekspor baru dilakukan sekitar tahun 1980. Perkembangan industri ini 

terutama terjadi setelah sejumlah industri yang menyediakan bahan baku pakaian 

jadi telah berkembang sebelumnya. Diantaranya industri pemintalan, industri 

bennag, serta industri yang menghasilkan serat sintetis sebagai bahan baku yang 

menghasilkan tekstil jadi. 

Tugas yang harus diketahui oleh seorang operator garmen yaitu; (a) 

Melakukan proses pengelolaan barang atau produk dari suatu bahan dasar atau 

bahan baku diolah hingga menjadi berbentuk dan sesuai dengan keperluan 

konsumen (barang jadi); (b) Melaksanakan kebijakan dan rencana produksi, 

pegawai yang berperan dibidang operator produksi ini haruslah mematuhi segala 

kebijakan dan rencana produksi yang sudah terumuskan oleh perusahaan. Hal ini 

dilakukan sebagai wujud loyalitas dalam pekerjaannya; (c) Melaksanakan proses 

produksi sesuai prosedur kualitas, tugas operator produksi yang ketiga yaitu 

kegiatan kerja operator produksi yang menaungi bagian pemrosesan produk. 

Pada dasarnya tugas operator adalah sederhana yaitu mengoperasikan alat, 

tetapi ternyata cara pengoperasian,pengetahuan dan sikap operator tentang 

peralatan tersebut akan berpengaruh pada aspek yang lain. berikut adalah 

beberapa tugas operator yang mempunyai tingkat pengetahuan, ketrampilan dan 

perilaku yang lengkap atau dinyatakan sebagai operator yang memiliki 

kompetensi penuh: (1) Melakukan pemeriksaan keliling dan pemeriksaan sebelum 

alat di hidupkan. (2) Melakukan pemeriksaan dan pengisian bahan bakar, oli 

pelumas dan fluid lainnya. (3) Melaporkan temuan kerusakan pada alat kepada 
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pengawas lapangan. (4) Mengoperasikan alat dengan aman dan produktif 

sehingga peralatan menjadi tidak cepat rusak sehingga jangka waktu pemakaian 

peralatan akan lebih lama. (5) Menempatkan peralatan dengan aman diarea yang 

telah di tentukan. (6) Mengikuti peraturan mematikan mesin dengan baik. (7) 

Memastikan bahwa peralatan dirawat sesuai dengan jadwal. (8) Memastikan 

kebersihan alat selalu terjaga. 

 

2.9 Kerangka Berfikir 

Kerangka berfikir memaparkan mengenai dimensi-dimensi kajian utama 

serta faktor-faktor kunci yang menjadi pedoman baik dalam menyusun, metode 

pelaksanaan dilapangan maupun pembahasan hasil penelitian. Kerangka berfikir 

itu penting untuk membantu dan mendorong peneliti memutuskan usaha 

penelitiannya untuk memahami hubungan antar variabel tertentu yang telah 

dipilihnya, mempermudah peneliti memahami dan menyadari kelemahan atau 

keunggulan dari penelitian yang dilakukannya dibandingkan penelitian terdahulu. 

Kerangka berfikir yang dihasilkan dapat berupa kerangka berfikir asosiatif atau 

hubungan maupun komparatif atau perbandingan. 

Penyelenggaraan pelatihan tidak akan terlepas dari sebuah evaluasi. 

Evaluasi dalam pelatihan dilaksanakan untuk mengetahui sejauhmana 

keberhasilan pelatihan dilaksanakan dan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan atau tidak. Program pelatihan operator garmen ini dilaksanakan karena 

untuk memenuhi kebutuhan permintaan industri dan pemasalahan tentang 
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keberhasilan penempatan kerja. Apakah sudah tercapai sesuai dengan tujuan yang 

direncanakan ataukah tidak. Adapun untuk mengetahui hal tersebut dilakukan 

dengan cara mengadakan evaluasi pelatihan tersebut dan dapat memberi nilai 

tambah dan dapat menjadi landasan dalam pengambilan keputusan mengenai 

kelanjutan program pelatihan ini. 

Gambaran kerangka befikir dalam evaluasi program pelatihan ini adalah 

berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan, bahwa terkadang pelaksanakan 

tidak sesuai dengan perencanaan dan penempatan kerja yang tidak berjalan maka 

diperlukan informasi untuk pelaksanaan evaluasi pelatihan ini. 

Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui hasil dari pelatihan ini akapah 

sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana dampak dari pelatihan 

ini, dan apa saja faktor penghambat dan pendukung yang ditemukan saat proses 

pelatihan. Sehingga hasil evaluasi ini dapat berguna untuk pengambilan keputusan 

program pelatihan kedepannya. 
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Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir 

 

 

Fenomena 

1. Pelaksanaan pelatihan tidak sesuai dengan 

perencanaan pelatihan. 

2. Hasil pelatihan tidak sesuai dengan tujuan pelatihan. 

3. Penempatan kerja yang tidak sesuai dengan 

perencanaan. 

Program Pelatihan 

Operator Garmen 
Faktor Pendukung 

(Internal dan Eksternal) 

Faktor Penghambat 

(Internal dan Eksternal) 

Evaluasi 

Prinsip Evaluasi, mencakup teknik, 

instrumen, evaluator, waktu evaluasi, aspek 

evaluasi, pengolahan dana dan pelaporan. 

Hasil Pelatihan 

1) Peningkatan pengetahuan tentang 

menjahit. 

2) Perubahan sikap dan perilaku 

3) Memenuhi kebutuhan industri garmen. 

Dampak Pelatihan 

Peningkatan kemampuan kerja peserta 

pelatihan dan penempatan kerja setelah 

mengikuti pelatihan. 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan pada bab 4 maka dapat 

disimpulkan bahwa: 

5.1.1 Evaluasi Hasil Belajar Peserta Pelatihan Operator Garmen 

Secara keseluruhan evaluasi hasil belajar peserta pelatihan operator garmen 

yang diperoleh dari berbagai aspek yang dinilai yang meliputi unit-unit yang 

pelatihan yakni menguikuti prosedur kesehatan dan keselamatan kerja di tempat 

kerja, menjahit proses sederhana, menjahit komponen akaian, menjahit pakaian 

sesuai style, membuat lubang kancing, memasang kancing, membersihkan sisa-

sisa benang pada pakaian, memastikan kualitas pakaian jadi sesuai standar, 

tahapan evaluasi sampai dengan pengolahan data hasil evaluasi bahwa evaluasi 

yang dilakukan oleh intrustur terhadap hasil belajar peserta pelatihan bahwa 

semua peserta pelatihan dinyatakan kompeten karena semua hasil belajar peserta 

pelatihan sesuai dengan standar nilai yang telah ditetapkan dan standar 

kompetensi yang digunakan oleh BBPLK Semarang. 
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5.1.2 Penempatan Kerja Peserta Pelatihan Operator Garmen 

Pada dasarnya penempatan kerja yang dilakukan ada dua cara yakni 

penempatan oleh BBPLK dan penempatan oleh Perusahaan. Penempatan oleh 

BBPLK yakni setiap peserta pelatihan wajib mengikuti On The Job Training 

(OJT), melalui OJT ini penempatan dilaksanakan jika saat OJT peserta pelatihan 

sudah diterima bekerja maka sudah dianggap mengikuti OJT dan tidak perlu 

ditempatkan kembali. Sedangkan penempatan oleh perusahaan yakni perusahaan 

sudah mengadakan rekrutmen karyawan, maka dalam posisi karyawan baru 

tersebut dituntut untuk menambah kompetensinya maka karyawan diharuskan 

mengikuti pelatihan. 

Secara keseluruhan penempatan kerja peserta pelatihan operator garmen ini 

dari 14 peserta pelatihan yang berhasil ditempatkan dengan proses OJT ada 3 

peserta pelatihan yang tentunya peserta pelatihan tersebut telah memenuhi 

berbagai aspek dan persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian 11 peserta yang 

belum bekerja peserta masih harus mengikuti OJT yang nantinya kemudian 

setelah OJT akan ditempatkan. 

5.1.3 Kendala Evaluasi Hasil Belajar Peserta Pelatihan Operator Garmen 

Dalam pelaksanaan evaluasi hasil belajar peserta pelatihan operator garmen 

ini ada beberapa kendala yang hidapi oleh para evaluator dan para peserta 

pelatihan. Kendala yang dihadapi evaluator dalam melaksanakan evaluasi hasil 

belajar peserta pelatihan operator garmen kebanyakan muncul dari peserta 

pelatihan, banyaknya peserta pelatihan dan asal tempat tinggal yang berbeda 
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tentunya karakteristik yang berbeda juga jadi evaluator harus mampu 

menyesuaikan diri dengan peserta yang berbeda-beda. Kendala juga muncul dari 

kemampuan siswa dalam menyerap materi yang telah diajarkan sehingga produk 

yang dihasilkan belum sesuai standar. Selain dalam kemampuan peserta menyerap 

materi terkadang juga terkendala pada sikap kedisiplinan peserta pelatihan.  

Dalam proses evaluasi kendala juga dirasakan oleh para peserta pelatihan. 

Kendala yang dirasakan para peserta pelatihan ini juga muncul dari faktor internal 

dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi kendala peserta pelatihan 

adalah kendala dalam pembelajaran dan lamanya waktu pelatihan. Selain itu juga 

terkendala dalam jarak tampat latihan dan pengaruh teman dalam menyelesaikan 

pekerjaan. 

5.1.4 Kendala Penempatan Kerja 

Kendala dalam pelaksanaan penempatan kerja yakni kendala yang datang 

dari peserta pelatihan dan kendala yang datang dari perusahaan. Kendala dari 

peserta pelatihan ini termasuk kendala dari dalam yakni pada saat penempatan 

pada awalnya sudah ada kebijakan dari pihak BBPLK ingin ditempatkan atau 

mencari sendiri. Peserta ini memilih ditempatkan tetapi pada akhirnya merasa 

tidak cocok dan mengundurkan diri. Padahal proses penempatan sudah 

direncanakan sedemikian rupa supaya peserta pelatihan bisa ditempatkan dengan 

baik dan sesuai dengan kejuruan atau keahlian peserta. Hal ini bisa 

mengakibatkan perusahaan merasa dibohongi dan merasa kapok. 
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Dalam proses penempatan kendala juga berasal dari perusahaan yang 

menjadi mitra kerja dengan BBPLK. Pada dasarnya saat melakukan kesepakatan 

sudah ada pemberian tugas bahwa penempatan harus dilakukan sesuai dengan 

kejuruan atau keahlian yang dimiliki, namun hal tersebut terkadang tidak sesuai 

dengan kenyataan yang terjadi dilapangan. Kendala penempatan juga dirasakan 

oleh para peserta pelatihan yang keadaan tempat magang dengan rumah berjarak 

jauh. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, maka 

dapat dikemukakan beberapa saran sebagai berikut: 

5.2.1 Dalam suatu kegiatan evaluasi kegagalan atau ketidaksempurnaan evaluasi 

memang sering terjadi. Pada evaluasi hasil belajar peserta pelatihan operator 

garmen ini proses evaluasi berjalan lancar namun ada beberapa siswa yang 

mengulang evaluasi dikarenakan kurang memahami apa yang telah diajarkan. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka instruktur perlu memberikan motivasi dan 

dukungan kepada peserta pelatihan agar peserta pelatihan terpacu untuk membuat 

produk yang lebih baik lagi sehingga tidak perlu adanya evaluasi ulang. 
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5.2.2 Dalam melakukan asesmen pihak pengelola penempatan harus lebih 

memperhatikan mitra kerja atau perusahaan yang diajak kerja sama, supaya 

nantinya jika dalam penempatan calon karywan atau peserta lulusan tidak asal 

ditempatkan dan sesuai dengan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian peserta 

lulusan dan mereka akan merasa betah dan tidak asal keluar dengan alasan tidak 

cocok. 

5.2.3 Kendala dalam evaluasi pasti sering terjadi baik kendala dari dalam maupun 

kendala dari luar. Jika kendala datang dari luar yakni tempat pelatihan yang jauh 

maka pihak BBPLK perlu memberikan fasilitas terhadap peserta pelatihan yakni 

memberikan asarama untuk peserta pelatihan agar peserta pelatihan tidak 

mendapatkan kendala dalam pembelajaran dan peserta pelatihan bisa fokus dan 

bisa menyerap atau memahami materi yang telah diajarkan oleh instruktur. 

5.2.4 Dalam melakukan perekrutan pegawai, hendaknya manajemen perusahan 

harus sesuai dengan apa yang direkrut, sehingga keterampilan, keahlian serta 

pengetahuan yang dimiliki peserta pelatihan sesuai dengan apa yang dikerjakan 

diperusahaan tersebut. 
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