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ABSTRAK 

Rifqi Sari Fadli. 2017. “Pengelolaan Pembelajaran Pelatihan Komputer Di UPT BLK 

Kecamatan Batang Kabupaten Batang”. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas 

Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Dosen Pembimbing I : Prof. Dr. Joko 

Sutarto, M.Pd, dan Dosen Pembimbing II : Bagus Kisworo, S.Pd, M.Pd. 

Kata Kunci : Pengelolaan pembelajaran, Pelatihan Komputer. 

 Penelitian ini dilatar belakangi bahwa pendidikan merupakan sesuatu yang sangat 

penting bagi masyarakat. Masyarakat yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi maupun yang belum bekerja, diharapkan agar mereka dapat 

menyiapkan masa depannya dengan pembekalan ketrampilan yang perlu didapatkan. 

Lembaga Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) adalah salah satu jalur 

Pendidikan  Nonformal yang memberikan pelayanan pelatihan bagi masyarakat.  

 Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan pembelajaran 

pelatihan komputer dan apa saja faktor hambatan yang dihadapi dalam pembelajaran 

pelatihan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan 

pembelajaran  pelatihan komputer dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam 

pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, 

dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Dengan narasumber 

1 pengelola program, 1 instruktur pelatihan, dan 5 peserta pelatihan. Teknik analisis data 

yang digunakan meliputi : 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data dan 

4) penarikan kesimpulan.  

 Hasil penelitian diperoleh bahwa pengelolaan pembelajaran yang mencakup : 1) 

perencanaan pembelajaran, dilakukan dengan menetapkan tujuan program, bahan ajar, 

tenaga instruktur, peserta pelatihan, sarana prasarana dan sumber belajar. 2) pelaksanaan 

pembelajaran, proses pembelajaran dilaksanakan instruktur berdasarkan berpedoman 

pada materi belajar, metode belajar, media belajar, prosedur pembelajaran, dan alokasi 

waktu. 3) evaluasi pembelajaran, dilaksanakan guna untuk mengetahui hasil 

pembelajaran yang berdasarkan pada tujuan evaluasi, evaluator, waktu evaluasi, dan 

model evaluasi. Faktor hambatan pembelajaran yang dihadapi diantaranya : peserta 

pelatihan kesulitan memahami terkait materi belajar tertentu dan peserta pelatihan 

kurang disiplin waktu dalam mengikuti pembelajaran. 

 Kesimpulan penelitian ini adalah pengelolaan pembelajaran yang terdiri atas : 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilakukan secara terstruktur dan sistematis. 

Tujuan pembelajaran adalah untuk membekali peserta pelatihan agar mampu menguasai 

keahlian dalam bidang komputer. Bahan ajar disesuaikan dengan mengacu pada 

kurikulum SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia). Metode belajar di 

optimalisasikan ke praktek dalam rangka untuk menumbuhkan keahlian peserta 

pelatihan dalam menguasai materi-materi belajar. Faktor hambatan pembelajaran yang 

dihadapi di antaranya : peserta pelatihan kesulitan memahami terkait materi-materi 

belajar tertentu dan peserta kurang disiplin waktu dalam mengikuti pembelajaran. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Konsep pendidikan mengenal adanya tiga lingkungan pendidikan yaitu 

lingkungan pendidikan keluarga, lingkungan pendidikan sekolah, dan lingkungan 

pendidikan dalam masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional menggariskan bahwa satuan pendidikan adalah kelompok 

layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, 

dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur 

pendidikan yang terstruktur dan berjenjang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan 

menengah dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, 

sedangkan pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan 

(Sutarto, 2007 : 2). 

Presentase tingkat pendidikan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) di 

Kabupaten Batang tahun 2014 terakhir diperkirakan tercatat 30,72% penduduk yang 

tidak/belum tamat SD, tamat SD 41,32%, tamat SMP 16,14% dan 8,85% tamat SMA. 

Sehingga dengan demikian menunjukan bahwa permasalahan pendidikan masih menjadi 

masalah yang serius untuk wajib selalu diperhatikan. Bersamaan itu pula, baik 

pemerintah daerah setempat ataupun pihak-pihak yang bersangkutan perlu menyediakan 
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solusi-solusi pengentasannya agar secara perlahan dapat mengurangi jumlah presentase 

permasalahan pendidikan yang terjadi.  

Beralih dari hal itu, sebagaimana sistem pendidikan nasional yang 

mengenalkan tiga konsep jalur pendidikan yakni : pendidikan formal, pendidikan 

informal dan pendidikan nonformal, memberikan keterbukaan atas ketiga jalur 

pendidikan tersebut, bahwa jalur pendidikan itu memanglah harus memiliki fungsi 

penambah, pengganti dan pelengkap antara satu dengan yang lainnya. Selain itu 

pendidikan pada hakikatnya juga harus mengandung azas pendidikan seumur hidup. 

Dengan maksud pendidikan seseorang harus terus berlanjut setiap waktu pada 

kehidupannya baik ketika seseorang masih usia bayi bahkan hingga kelak seseorang 

telah meninggal.  

Pendidikan Nonformal adalah suatu kebutuhan karena di negara manapun di 

dunia ini pasti ada sekelompok orang yang memerlukan layanan pendidikan sebelum 

mereka masuk sekolah, sesudah mereka masuk sekolah, ketika mereka tidak mendapat 

kesempatan sekolah, bahkan ketika mereka sedang bersekolah (Marzuki, 2010 : 106). 

Dengan kata lain, pendidikan nonformal merupakan pendidikan yang diselenggarakan 

di luar sistem pendidikan sekolah yang berorientasi pada pemberian layanan 

pendidikan, pelatihan, maupun pemberdayaan masyarakat kepada kelompok masyarakat 

yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti atau memperoleh pendidikan formal di 

sekolah.  

Sejalan dengan itu pula, pendidikan nonformal memiliki fungsi yang sangat 

dibutuhkan oleh setiap individu maupun masyarakat luas karena pada konsep dan 
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praktik pendidikannya sangat berkaitan erat dengan kebutuhan-kebutuhan individu 

maupun masyarakat. Sebagaimana misalnya dalam dunia kerja, para calon/sudah tenaga 

kerja dituntut untuk mempunyai kompetensi yang berkualitas, unggul dan prokduktif 

dalam bekerja agar dapat menyelaraskan dan menyesuaikan diri pada pekerjaannya. 

Oleh karena itu, pelatihan yang merupakan salah satu ranah pendidikan nonformal di 

selenggarakan adalah dengan tujuan untuk memberikan bekal dan pengembangan 

ketrampilan dan soft skill profesi melalui program-program pelatihan yang 

diselenggarakan pada lembaga kursus dan pelatihan.                                                

Lembaga pelatihan dan kursus adalah salah satu bentuk satuan pendidikan 

nonformal yang diselenggarakan untuk masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, pengembangan profesi, usaha mandiri, 

dan pendidikan kesetaraan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa fungsi Pendidikan Nonformal 

(PNF) adalah sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal, 

dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat untuk mengembangkan potensi 

individu atau masyarakat pada penguasaan pengetahuan, keterampilan fungsional, 

pengembangan sikap dan kepribadian profesional.  

Pelatihan merupakan proses pemberdayaan dan pembelajaran, dimana individu 

(anggota masyarakat) harus mempelajari (materi) guna meningkatkan kemampuan, 

keterampilan dan tingkah laku dalam pekerjaan serta kehidupan sehari-harinya agar 

dapat menopang ekonominya (Kamil, 2012 : 151). Oleh karena itu, berkaitan dengan 

pengembangan SDM melalui pelatihan-pelatihan yang di selenggarakan pada 
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pendidikan nonformal, diharapkan setiap individu/masyarakat dapat menciptakan 

kemandirian, disiplin berkarya, berkreativitas dan berinovasi dalam usaha.  

Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja (UPT BLK) Kabupaten Batang, 

didirikan adalah atas dasar tujuan memberikan, membekali dan mengembangkan 

potensi masyarakat yang berpengetahuan, memiliki keterampilan, keahlian, serta 

kecakapan hidup. UPT BLK berdiri dibawah naungan yang diurus oleh Dinas 

Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja ( DPMPTSP DAN 

NAKER ) Kabupaten Batang.  

Hasil penelitian yang relevan terdahulu. Oleh Hilyar Nurhandoko (UNNES, 

2009) dengan penelitiannya yang berjudul Model Pembelajaran Kursus komputer di 

Lembaga Kursus Adias Sindo Cerdas (ASC) (Studi Kasus Salah Satu Lembaga Kursus 

Komputer di Jalan Sindoro No.39 Kabupaten Pemalang), menyimpulkan berbagai 

berikut : Model pembelajaran kursus komputer di Adias Sindo Cerdas (ASC) terdiri dari 

: a) Tujuan pembelajaran, b) Bahan belajar, c) Proses kegiatan, d) Metode, e) 

Media/sarana, f) Subjek dan g) Evaluasi.  

Faktor Pendukung dalam model pembelajaran kursus komputer di Adias Sindo 

Cerdas (ASC) meliputi : a) Tujuan pembelajaran, dimana ketrampilan dalam bidang 

komputer sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. b) Pihak lembaga memiliki bahan 

pembelajaran yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan juga mengacu kepada 

kebutuhan belajar peserta kursus. c) Proses kegiatan belajar, antusiasme dan motivasi 

belajar peserta kursus sangat tinggi. d) Metode yang mengacu kepada pembelajaran 

orang dewasa, dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, praktek dan 
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penugasan. e) Instruktur yang terampil dalam menggunakan semua media pembelajaran. 

f) Subjek pembelajaran dari lulusan SMA dengan menunjukan sikap yang baik. g) 

Adanya respon positif dari masyarakat dengan memberikan umpan balik kepada 

lembaga maupun peserta kursus. 

Menurut Majid (2007 : 6) pengelolaan pembelajaran adalah suatu proses 

penyelenggaraan interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu 

lingkungan belajar. Kompetensi dalam pengelolaan pembelajaran yang mencakup : 1) 

Penyusunan perencanaan pembelajaran, 2) Pelaksanaan interaksi belajar mengajar, 3) 

Penilaian prestasi belajar peserta didik, dan 4) Pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian.  

Pengelolaan pembelajaran merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh 

pendidik agar proses pembelajaran dapat berjalan baik dan lancar. Keberhasilan 

pendidik dalam melaksanakan pembelajaran tidak terlepas dari bagaimana pendidik 

mengelola pembelajaran itu sendiri. Karena peserta didik dapat mencapai tingkat 

kemampuan yang optimal dan sesuai tujuan yang ditetapkan, akan bergantung terhadap 

pengelolaan pembelajaran yang dilakukan, apakah dilakukan secara terstruktur dan 

sistematis ataukah tidak.  

Sebagaimana misalnya terkait salah satu program pelatihan di UPT BLK 

Kabupaten Batang yakni mengenai pelatihan komputer, diselenggarakan untuk 

kebutuhan belajar masyarakat yang bertujuan agar dapat membekali masyarakat 

memiliki kompetensi dalam menguasai komputer baik untuk kepentingan tertentu 

maupun kepentingan untuk memasuki dunia kerja. Dimana terkait pengelolaan 

pembelajaran komponen-komponen yang terkandung di dalamnya terdapat kriteria 
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bahan/materi belajar telah disesuaikan dengan kurikulum SKKNI (Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia).  

Bahan/materi belajar komputer telah dirancang dan disusun berdasarkan dengan 

kebutuhan belajar masyarakat dan kebutuhan dunia kerja terutama dalam bidang 

perkomputeran. Metode belajar menerapkan pembelajaran yang berbasis pembelajaran 

orang dewasa. Peserta pelatihan lebih di utamakan untuk berperan aktif dalam pelatihan 

melalui metode optimalisasi praktek serta peserta perlu mengasah/menunjukan 

kemampuan diri dalam kegiatan belajarnya. Selain itu, terkait kualitas pengelolaan 

pembelajaran pelatihan komputer di UPT BLK Kabupaten Batang, dapat  teridentifikasi 

dan dapat diketahui juga karena adanya penerbitan atau pengeluaran sertifikat dari 

lembaganya. 

Oleh karena itu, sehubungan dengan uraian di atas. Peneliti tertarik untuk 

meneliti dan mengkaji dengan melakukan penelitian berjudul “PENGELOLAAN 

PEMBELAJARAN PELATIHAN KOMPUTER DI UPT BLK KECAMATAN 

BATANG KABUPATEN BATANG ” 
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1.2. Rumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimanakah pengelolaan pembelajaran pelatihan komputer di UPT BLK 

Kabupaten Batang ? 

1.2.2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan pembelajaran 

pelatihan komputer di UPT BLK Kabupaten Batang ?  

1.3. Tujuan 

1.3.1. Untuk mendeskripsikan pengelolaan pembelajaran pelatihan komputer di 

UPT BLK Kabupaten Batang. 

1.3.2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan 

pembelajaran pelatihan komputer di UPT BLK Kabupaten Batang. 

1.4. Manfaat 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan di bidang kursus dan pelatihan mengenai pengelolaan 

pembelajaran komputer. 

1.4.2.  Manfaat Praktis. 

a. Bagi penulis, dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai 

salah satu pengelolaan pembelajaran dalam bidang komputer. 

b. Bagi pemerintah, dapat memberikan dukungan partisipatif melalui 

program pembangunan masyarakat dengan mengenalkan lembaga-

lembaga pendidikan non formal kepada masyarakat secara umum.  
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1.5. Penegasan Istilah 

1.5.1. Pengelolaan Pembelajaran 

Menurut Winarno ( dalam Arikunto 1996 : 8 ) pengelolaan merupakan 

tindakan yang dimulai dari penyusunan data, merencanakan, melaksanakan 

sampai dengan pengawasan dan penilaian. 

Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dengan 

pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar (Chalil, 2008 :1). 

Pengelolaan pembelajaran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam kegiatan pembelajaran dimana 

berbagai sumber daya di dalamnya di kelola secara terintegrasi dalam upaya 

untuk mencapai tujuan pembelajaran. 

1.5.2. Pelatihan Komputer 

Menurut Kamil (2012:151) pelatihan merupakan proses pemberdayaan 

dan pembelajaran, artinya individu (anggota masyarakat) harus mempelajari 

(materi) guna meningkatkan kemampuan, keterampilan dan tingkah laku dalam 

pekerjaan dan kehidupan sehari-hari dalam menopang ekonominya 

(pendapatan). Sedangkan menurut Hickerson dan Midelton (dalam Farmayanti 

dan Amanah) pelatihan merupakan proses belajar yang dirancang untuk 

mengubah kinerja orang yang mengerjakan pekerjaan (Farmayanti dan 

Amanah, 2014 : 20).  

Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa 

tugas seperti menerima input, memroses input, menyimpan perintah-perintah 
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dan menyediakan output dalam bentuk informasi. Pelatihan komputer yang 

dimaksud dalam skripsi ini adalah suatu kegiatan pembelajaran yang didesain 

dengan sedemikian rupa dan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu dengan 

tujuan agar memiliki kemampuan, keahlian dalam bidang pengoperasian 

komputer. 
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BAB 2 

  KAJIAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Konsep Dasar Pelatihan 

2.1.1. Pengertian Pelatihan 

Menurut Hickerson (dalam Farmayanti dan Amanah, 2014 : 20) pelatihan 

merupakan proses belajar yang dirancang untuk mengubah kinerja orang yang 

mengerjakan pekerjaan. Menurut Nedler pelatihan merupakan proses pembelajaran 

yang ditujukan untuk meningkatkan kemampuan seseorang atau peserta pelatihan 

dalam menyelesaikan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi yang menjadi tanggung 

jawabnya. Sedangkan menurut Sutarto (2013 : 4) pelatihan adalah proses untuk 

menumbuh-kembangkan pengetahuan, keterampilan, menyebarluaskan informasi dan 

memperbaharui tingkah laku serta membantu individu atau kelompok pada suatu 

organisasi agar lebih efektif dan efisien di dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya dalam pekerjaan. 

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pelatihan adalah suatu 

proses yang dirancang untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, keahlian dan 

pembentukan sikap pada indivdu atau klompok/organisasi dalam menyelesaikan tugas-

tugas pokok dan fungsi dalam pekerjaan. 

2.1.2. Tujuan Pelatihan 

Menurut Moekijat (dalam Sutarto 2013 : 9) mengemukakan bahwa tujuan 

umum pelatihan adalah untuk : a) Mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan 
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dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif. b) Mengembangkan 

pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan secara rasional. c) Untuk 

mengembangkan sikap, sehingga dapat menimbulkan kemauan untuk bekerjasama. 

Sedangkan menurut Marzuki (dalam Kamil 2012 : 11) tujuan pokok yang harus 

dicapai dalam pelatihan, yaitu : a) Memenuhi kebutuhan organisasi, b) Memperoleh 

pengertian dan pemahaman yang lengkap tentang pekerjaan dengan standar dan 

kecepatan yang telah ditetapkan dan dalam keadaan yang normal serta aman. d) 

Membantu para pemimpin organisasi dalam melaksanakan tugasnya. 

Dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pelatihan 

adalah sesuatu yang hendak dicapai dalam kegiatan pelatihan guna mengembangkan 

terkait aspek pengetahuan, keterampilan, keahlian, maupun sikap dalam penyelesaian 

tugas/pekerjaan. 

2.1.3. Manfaat Pelatihan 

Banyak pelatihan dilaksanakan dengan harapan dapat memberi manfaat. 

Beberapa manfaat seperti yang diungkapkan oleh Robinson (dalam Marzuki, 2010 : 

176 ) adalah sebagai berikut :  

a) Pelatihan sebagai alat untuk memperbaiki penampilan/kemampuan individu 

atau kelompok dengan harapan memperbaiki performance organisasi. 

Perbaikan-perbaikan itu dapat  dilaksanakan  denagan berbagai cara 

b) Keterampilan tertentu diajarkan agar para karyawan dapat melaksanakan tugas-

tugas sesuai standar yang dinginkan. Contohnya : skill dalam menggunakan 
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teknik yang berhubungan dengan fungsi : “behavioral skill” dalam mengelola  

hubungan  dengan  atasan (boss), dengan  bawahan  dan sejawat. 

c) Pelatihan juga dapat memperbaiki sikap-sikap terhadap pekerjaan, terhadap 

pimpinan atau karyawan, karena dalam beberapa permasalahan seringkali pula 

sikap-sikap yang tidak produktif timbul dari salah pengertian yang disebabkan 

oleh informasi yang tidak cukup, dan informasi yang membingungkan. 

Sebagaimana pernyataan tersebut juga sejalan dengan pendapat Faustino 

Cardosa Gomes, yang menyebutkan  bahwa pelatihan hanya bermanfaat dalam 

situai dimana para karyawan kekurangan kecakapan dan pengetahuan. Dari 

beberapa uraian tersebut jelas bahwa   pelatihan merupakan sarana yang 

ditujukan pada upaya untuk lebih mengaktifkan kerja para tenaga pendidik dan 

tenaga kependidikan.  

Menurut Richard B. Johnson, sebagaimana dikutip oleh marzuki (2010 :177) 

manfaat pelatihan dengan menjawab pertanyaan What Problem Can Training Solve 

yaitu : 

a) Dapat menambah produktivitas 

b) Mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pengertian, dan sikap-sikap baru. 

c) Dapat memperbaiki cara penggunaan alat-alat, mesin, proses, dan metode yang 

kurang tepat. 

d) Mengurangi pemborosan, kecelakaan, keterlambatan, kelalaian, biaya 

berlebihan, dan ongkos-ongkos yang tidak diperlukan. 

e) Melaksanakan perubahan atau pembaruan kebijakan baru. 
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2.1.4. Jenis - Jenis Pelatihan  

Menurut Dale Yoder (dalam Kamil 2012 : 14) mengemukakan jenis-jenis 

pelatihan di pandang dari lima sudut adalah meliputi : 

a. Siapa yang dilatih (who gets trained), artinya pelatihan itu diberikan kepada 

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

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

anggota masyarakat umumnya. 

b. Bagaimana ia dilatih (how he gets trained) artinya dengan metode apa ia dilatih. 

Dari sudut ini pelatihan dapat dilaksanakan dengan metode pemagangan, 

permainan peran, permainan bisnis, pelatihan sensitivitas kerja, dan segalanya. 

c. Dimana ia dilatih (where gets trained he), artinya dimana pelatihan mengambil 

tempat. Dari sudut ini pelatihan dapat diselenggarakan di tempat kerja, di 

sekolah, di kampus, di tempat khusus, di tempat kursus, atau di lapangan. 

d. Bila ia dilatih (how he gets trained) artinya kapan pelatihan itu diberikan. Dari 

sudut ini pelatihan dapat diberikan sebelum seseorang dapat pekerjaan, setelah 

seseorang mendapat pekerjaan, setelah ditempatkan, setelah pensiun, dan 

sebagainya. 

e. Apa yang dibelajarkan kepadanya (how he gets trained), artinya materi pelatihan 

apa yang diberikan. Dari sudut ini pelatihan dapat berupa pelatihan kerja atau 

keterampilan, pelatihan kepemimpinan, pelatihan keamanan, pelatihan hubungan 

manusia, pelatihan kesehatan kerja, pelatihan penanggulangan bencana, 

pelatihan penumpasan teroris, dan sebagainya. 
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Sementara itu menurut J.C. Denyer (dalam Kamil 2012 :15) yang melihat dari 

sudut siapa yang dilatih dalam konteks suatu organisasi, membedakan pelatihan atas 

empat macam, yaitu : 

a. Pelatihan induksi (induction training), yaitu pelatihan perkenalan yang bisanya 

yang diberikan kepada pegawai baru dengan tidak memandang tingkatannya. 

Pelatihan induksi dapat diberikan kepada calon pegawai  lulusan SD, SLTA, 

SMA, SMK, kesetaraan, dan lulusan perguruan tinggi. 

b. Pelatihan keja (job training), yaitu pelatihan yang diberikan kepada semua 

pegawai  dengan  maksud  diberikan petunjuk  khusus  guna  melaksanakan 

tugas-tugas tertentu. 

c. Pelatihan supervisor (supervisor training), yaitu pelatihan yang diberikan 

kepada supervisor atau pimpinan tingkat bawah. 

d. Pelatihan manajemen (managenent training), yaitu pelatihan yang diberikan 

kepada manajemen atau untuk pemegang jabatan manajemen. 

e. Pengembangan eksekutif (executive development), yaitu pelatihan untuk 

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan pejabat-pejabat pimpinan. 

2.1.5. Dasar diperlukannya Kebutuhan Pelatihan 

Menurut Kamil (2012 : 1) kebutuhan akan peningkatan penguasaan dan 

teknologi pada masa sekarang semakin dirasakan dan sangat diperlukan seiring dengan 

semakin meluas dan semakin rasionalnya hubungan-hubungan manusia dalam tatanan 

global masyarakat modern. Oleh karena itu fenomena ini menunjukan kecenderungan 

tiga elemen penting, yaitu bahwa :  
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1) Individu-individu semakin membutuhkan wawasan-wawasan dan penguasaan 

keterampilan-keterampilan baru atau tambahan bagi penyesuaian dengan 

tuntutan dunia kerja, peningkatan karier, atau aktualisasi diri dimasyarakat. 

2) Organisasi-organisasi usaha maupun organisasi-organisasi sosial memadang 

perlu dan mendesak untuk memiliki sumber daya-sumber daya manusia yang 

mampu mengembangkan strategi-strategi operasi yang dapat diandalkan dalam 

iklim usaha yang semakin kompetitif. 

3) Pemerintah sangat berkepentingan dengan upaya-upaya memajukan 

kesejahteraan social lewat pengembangan potensi insani pada lingkup makro 

organisasi maupun lingkup makro masyarakat.  

Sementara menurut Sutarto (2013 : 7) mengemukakan bahwa pengembangan 

pembinaan sumber daya manusia melalui kebutuhan pelatihan jelas mutlak diperlukan, 

kemutlakan itu tergambar pada berbagai fungsi dan manfaat pelatihan yang dapat 

diambil dari padanya, bagi organisasi atau kelompok masyarakat maupun para 

pegawai dan calon-calon peserta pelatihan, yang semuanya itu diharapkan bermuara 

pada peningkatan produktivitas yang dapat diperoleh dari pelatihan. 

2.2.   Pengertian Pengelolaan Pembelajaran 

Menurut Swardi (Yamin, 2011 : 37) mengartikan pengelolaan adalah “proses 

menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran”. Pengelolaan 

memiliki makna yang sama dengan manajemen. Manajemen dapat diartikan sebagai 

seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan 

pengawasan dari pada sumber daya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.  
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Menurut Amtu  (2011 : 30) pengelolaan adalah suatu tindakan untuk menata, 

mengatur dan mengelola kegiatan dan orang-orang dalam suatu organisasi dalam 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, menggerakkan, mengendalikan, 

memimpin, memotivasi, memonitor, dan mengevaluasi. Sedangkan menurut Sudjana 

(2008 : 2) pengelolaan adalah kegiatan untuk mendayagunakan sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana, serta berbagai potensi yang tersedia, atau yang dapat disediakan 

untuk digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan suatu organisasi 

atau lembaga. 

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan 

adalah suatu kegiatan perencanaaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan serta 

penilaian untuk menggunakan seluruh sumber daya yang ada secara efektif dan efisien 

dalam mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. 

2.2.1. Pengertian Pembelajaran 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003, dijelaskan bahwa “Pembelajaran adalah proses 

interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada lingkungan belajar”. 

Sedangkan, Gagne mendefenisikan istilah pembelajaran sebagai “a set of events 

embedded in purposeful activities that facilitate learning”. Pembelajaran adalah 

serangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan untuk memudahkan terjadinya proses 

belajar (Pribadi, 2009 : 9). 

Berdasarkan uraian mengenai konsep “Pengelolaan” dan “Pembelajaran” di 

atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang 
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dilakukan dengan merencanakan, menata, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan 

belajar mengajar yang ditujukan untuk mencapai keberhasilan dan tujuan dalam 

pembelajaran. 

2.2.2. Tujuan Pembelajaran 

Menurut Andayani (2015 : 138) tujuan pembelajaran adalah “arah yang hendak 

dicapai dari rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran”. Tujuan 

pembelajaran dirumuskan dalam bentuk perilaku kompetensi spesifik, aktual, dan 

terukur sesuai yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai siswa setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran tertentu.  

Dengan demikian, dapat  simpulkan  bahwa  tujuan pembelajaran adalah 

tindakan menentukan sasaran/arah  yang  hendak dicapai serta dilaksanakan dalam 

proses pembelajaran dengan harapan apabila sasaran tersebut tercapai sebagaimana 

yang telah ditetapkan, individu/siswa dapat memiliki kompetensi pribadi  maupun  

kompetensi sosial  yang mandiri, bertanggung  jawab, kreatif, loyalitas, cakap, dan 

mampu turut serta dalam menempatkan diri dengan lingkungannya. 

Penetapan tujuan pembelajaran merupakan sesuatu sangat penting dalam 

pembelajaran. Karena dari tahap inilah ditentukan apa dan bagaimana harus 

melakukan tahap-tahap lainnya. Apa yang dirumuskan dalam tujuan pembelajaran 

menjadi acuan untuk menentukan jenis materi, strategi, metode, dan media yang akan 

digunakan dalam proses pembelajran. Sebab apabila tidak menentukan arah tujuan 

belajar yang jelas, maka pembelajaran yang akan dilaksanakan bisa dimungkinkan 

menjadi tidak efektif, tidak terstruktur dan terlebih lagi tidak akan menghasilkan 
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manfaat dari pembelajaran. Oleh karena itu, guna mencapai keberhasilan dalam 

pembelajaran maka tujuan pembelajaran menjadi hal penting dan mendasar yang harus 

ditetapkan terlebih dahulu. 

Pengelolaan pembelajaran secara operasional terdiri atas perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi. pengelolaan pembelajaran dapat menghasilkan 

pembelajaran yang terstruktur dan sistematis bila memperhatikan komponen-

komponen yang terkandung di dalamnya.  

2.3. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan 

yang akan dilaksanakan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan (Sa’ud, 2011 : 4). Sedangkan menurut ahli lain perencanaan 

merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, bagaimana 

mengerjakannya dan siapa yang akan mengerjakannya (Fatah, 2006 :49). 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa perencanaan 

pembelajaran adalah suatu tindakan penyusunan rancangan pembelajaran yang 

mencakup atas komponen-komponen pembelajaran dan sumber dayanya dimana 

nantinya di implementasikan untuk mencapai tujuan pembelajaran.  

Karakteristik perencanaan pendidikan ditentukan oleh konsep dan pemahaman 

tentang bagaimana merencanakan pembelajaran yang terstruktur dan sistematis. 

Pembelajaran mempunyai ciri unik karena yang menjadi muara garapannya adalah 

manusia. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan ciri-ciri pembelajaran dalam 
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prosesnya, maka perencanaan pembelajaran perlu dirancang sebagaimana ciri-ciri 

berikut :   

1. Perencanaan pembelajaran harus mengutamakan nilai-nilai manusiawi, karena 

pembelajaran itu membangun manusia yang harus mampu membangun dirinya 

dan masyarakatnya.  

2. Perencanaan pembelajaran harus memberikan kesempatan untuk mengembangkan 

segala potensi peserta didik seoptimal mungkin. 

3. Perencanaan pembelajaran harus memberikan kesempatan yang sama bagi setiap 

peserta didik. 

4. Perencanaan pembelajaran harus komprehensif dan sistematis dalam arti tidak 

praktikal atau segmentaris tapi menyeluruh dan terpadu serta di susun secara logis 

dan rasional. 

5. Perencanaan pembelajaran harus diorientasikan pada pembangunan masyarakat, 

dalam arti bahwa program pelatihan haruslah di tujukan untuk membantu 

mempersiapkan kompetensi (SDM) yang di butuhkan oleh berbagai sektor 

pembangunan. 

6. Perencanaan pembelajaran harus dikembangkan dengan memperhatikan 

keterkaitannya dengan berbagai komponen pembelajaran secara sistematis. 

7. Perencanaan pembelajaran haruslah berorientasi kepada masa datang, karena 

pembelajaran adalah proses jangka panjang dan jauh menghadapi masa depan. 

8. Perencanaan pembelajaran haruslah inovatif dan responsif terhadap kebutuhan 

yang berkembang di masyarakat, tidak statis tapi dinamis. 
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Menurut Fakhruddin (2011 : 9) perencanaan program merupakan kegiatan 

untuk mengarahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien 

dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut Sudjana 

(Kamil 2012 : 20) mengemukakan perencanaan pembelajaran pelatihan secara 

komprehensif, komponen-komponen pelatihan memuat sebagai berikut : a) masukan 

sarana yang mencakup kurikulum, tujuan program, sumber belajar, fasilitas belajar, 

biaya dan pengelola pelatihan. b) masukan mentah yang mencakup peserta pelatihan 

dengan berbagai karakteristiknya seperti pengetahuan, keahlian, latar belakang soaial 

budaya dan kebutuhan belajar serta. c) masukan lingkungan yaitu faktor lingkungan 

yang menunjang pelaksanaan kegiatan pembelajaran, seperti lokasi atau tempat 

pembelajaran pelatihan.  

Menurut Abdulhak (2000 : 25) perencanaan pembelajaran dimaksudkan untuk 

memperlancar kegiatan pembelajaran dan pencapaian tujuan secara optimal dengan 

menggunakan cara-cara dan sumber secara efektif dan efisien. Sumber belajar yang di 

libatkan dalam proses perencanaan meliputi sumber manusiawi dan sumber non 

manusiawi. Sumber manusiawi yaitu pamong belajar, tutor, fasilitator, penyuluh 

lapangan, pimpinan lembaga, peserta didik dan mereka yang terlibat didalamnya. 

Sumber non-manusiawi yaitu sarana prasarana, waktu, materi ajar, biaya, lingkungan 

sosial budaya dan lingkungan alam. 
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2.3.1. Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembelajaran 

2.3.1.1. Tujuan Perencanan Pembelajaran 

Pendidik/Tutor dapat menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode 

dan penggunaan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas 

dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa 

sesuai yang diprogramkan.  

2.3.1.2. Fungsi Perencanaan Pembelajaran 

a) Memberi Pendidik/Tutor pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan 

pendidikan/pelatihan dan hubungannya dengan pembelajaran yang 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang ditetapkan. 

b) Pendidik/Tutor dapat memperjelas pemikiran tentang pembelajarannya 

terhadap pencapaian tujuan pendidikan/pelatihan. 

c) Memberikan keyakinan kepada Pendidik/Tutor atas nilai-nilai pembelajaran 

yang diberikan dan prosedur yang digunakan. 

d) Membantu Pendidik/Tutor memelihara kegairahan mengajar dan senantiasa 

memberikan bahan- bahan yang up to date kepada siswa. 

2.3.2. Dasar Perlunya Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran harus dapat mencapai mutu pembelajaran. Upaya 

pembelajaran yang efektif dan efisien dilakukan dengan memusatkan pada kualitas 

pembelajaran yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan 

tersebut haruslah diawali dengan perencanaan pembelajaran yang diwujudkan melalui 

desain pembelajaran pendekatan sistem.  



22 
 

 
 

Perencanaan desain pembelajaran disusun pada bagaimana siswa agar belajar 

giat dan memiliki semangat. Sehingga sasaran akhir dari perencanaan desain 

pembelajaran adalah mudahnya siswa untuk belajar dan mampu menangkap segala 

macam materi pembelajaran/bahan ajar secara komprehensif. Dimana inti dari desain 

pembelajaran yang dibuat selanjutnya dilakukan dengan penetapan metode 

pembelajaran yang akan diterapkan. Penetapan metode perlu diupayakan dengan 

menitikberatkan pada pembelajaran bagaimana agar efektif, efisien dan berprinsip 

pada kebutuhan belajar. 

2.3.3. Komponen Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran disusun dituangkan dalam perangkat perencanaan 

pembelajaran yang meliputi Silabus dan RPP  (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran).  

2.3.3.1. Silabus 

Merupakan seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, 

silabus harus disusun secara sistematis dan berisikan komponen-komponen yang 

saling berkaitan untuk memenuhi target pencapaian Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) dan Standar Isi (SI). 

2.3.3.2. RPP (Rencana Pelaksanan Pembelajaran) 

Di jabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik 

dalam upaya mencapai Kompetensi Dasar (KD). Pendidik menyiapkan dengan 

menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk 
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berpartisipasi aktif. Komponen Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mencakup 

sebagai berikut :  

1. Standar Kompetensi, merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik 

yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang 

diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu mata 

pelajaran. 

2. Kompetensi Dasar, sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik 

dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator kompetensi 

dalam suatu pelajaran. 

3. Indikator Pencapaian Kompetensi, merupakan kompetensi dasar yang lebih 

spesifik dan operasional yang dapat dijadikan ukuran untuk menilai ketercapaian 

hasil pembelajaran.  

4. Tujuan Pembelajaran, merupakan arah yang hendak dicapai dari rangkaian 

aktivitas yang dilakukan dalam proses pembelajaran menggambarkan proses dan 

hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan 

kompetensi dasar (Andayani, 2015 : 138). 

5. Materi Ajar  atau isi pembelajaran, sedapat mungkin disusun mengandung tiga 

domain tujuan pembelajaran yaitu pengetahuan, sikap dan ketrampilan. (Sutarto, 

2008 : 175) 

6. Alokasi Waktu, jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk 

pencapaian KD  (Kompetensi Dasar) dan beban belajar. 
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7. Sumber Belajar, adalah sesuatu yang berupa apa saja (manusia maupun non 

manusia) baik dirancang maupun tidak dirancang yang dapat menunjang proses 

terhadap pembelajaran (Sutarto, 2008 : 51) 

8. Rencana Kegiatan Pembelajaran, merupakan rangkaian rencana kegiatan yang 

disusun sedemikian rupa untuk kegiatan belajar mengajar. Terdiri atas kegiatan 

pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. 

a) Kegiatan pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan 

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan 

memfokuskan perhatian peserta didik terlibat aktif dalam proses 

pembelajaran.  

b) Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD. kegiatan 

pembelajaran dilakukan secara interaktif, terstruktur, terorganisir, dan 

memotivasi peserta didik agar berpartisipasi aktif selama pembelajaran 

berlangsung. 

c) Kegiatan penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri 

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman atau 

kesimpulan, penilaian diri dan refleksi, umpan balik, serta tindak lanjut. 

2.4. Pelaksanaan Pembelajaran 

2.4.1. Strategi pembelajaran  

Keberhasilan siswa dalam belajar sangat ditentukan oleh strategi pembelajaran 

yang dilakukan oleh pendidik/instruktur. Pendidik dituntut untuk memahami 

komponen-komponen dasar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam 
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kelas atau tempat pembelajaran lainnya. Memahami tentang filosofis mengajar dan 

belajar itu sendiri, sebab mengajar tidak hanya sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, 

akan tetapi juga harus mengetahui sejumlah perilaku yang akan menjadi kepemilikan 

siswa.  

Pendidik merupakan faktor kunci keberhasilan siswa dalam aktivitas mengajar, 

karena pendidik berinteraksi langsung dengan siswa dalam proses pembelajaran, 

sehingga perilaku pendidik dapat berpengaruh langsung dan ditiru oleh siswa. Kondisi 

ini sangat dilematis bagi pendidik, sebab di satu sisi pendidik syarat dengan tuntutan 

terhadap peran strategis dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul 

yang mana ini belum terwujud sesuai tuntutan masyarakat sebagai pengguna jasa.  

Menurut Sumar (2016 : 16) mengemukakan bahwa strategi pembelajaran 

adalah “kegiatan interaksi antara siswa dengan pendidik dan lingkungan sebagai 

sumber belajar”. Pendidik dan siswa yang mengerahkannya dengan menciptakan 

lingkungan yang bernilai edukatif. Pendidik dapat memberikan layanan yang terbaik 

bagi siswa dengan menyediakan lingkungan yang menyenangkan dan menggairahkan. 

Dalam mengajar pendidik harus pandai menggunakan pendekatan secara arif dan 

bijaksana pada setiap proses pembelajaran sehingga terciptalah kondisi belajar yang 

menyenangkan dan pembelajaran bermakna bagi siswa. 

Sedangkan menurut Sutarto (2013 : 78) strategi atau teknik pembelajaran 

meliputi aspek yang lebih luas dari pada metode pembelajaran. Strategi pembelajaran 

merupakan cara pandang dan pola pikir pendidik dalam melaksanakan proses 

pembelajaran. Oleh karena itu, dalam praktek pelaksanaan pembelajaran pelatihan, 
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instruktur yang juga berperan sebagai fasilitator belajar harus memperhatikan 

beberapa hal, yaitu : a) Menekankan suatu suasana yang kondusif untuk belajar, b) 

Menciptakan mekanisme untuk perencanaan yang saling menguntungkan c) 

Mendiagnosis kebutuhan pembelajaran, d) Memformulasikan tujuan program yang 

dapat memenuhi kebutuhan e) Mendesain pola belajar pengalaman, f) Mengarahkan 

belajar berpengalaman dengan metode dan bahan belajar yang sesuai serta, g) Menilai 

hasil belajar dan mendiagnosis ulang kebutuhan belajar selanjutnya. 

Menurut Sutarto (2016) dalam Jurnal Internasional yang berjudul “Determinant 

Factors of The Effectiveness Learning Process and Learning Output of Equivalent 

Education ” mengemukakan : 

“ Successful implementation of an equal educational learning strategy will 

depend on tutor competence in using methods, techniques, and tactics of 

learning. It is believed, each tutor will have the experience, knowledge, ability, 

skill, and even a different view in implementing the learning. Thus the learning 

effectiveness is determined by the commitment of tutors. The learning process 

is designed to provide new knowledge, new skills, by encouraging individuals 

to achieve more than what he knows. Tutor role as an educators of equal 

education more creating an atmosphere, to give meaning to the generalizations 

”. 

Keberhasilan pelaksanaan strategi pembelajaran pendidikan akan tergantung 

pada kompetensi guru dalam menggunakan metode, teknik, dan taktik pembelajaran. 

Hal ini diyakini, setiap guru akan memiliki pengalaman, pengetahuan, kemampuan, 

keterampilan, dan bahkan pandangan yang berbeda dalam melaksanakan 

pembelajaran. Dengan demikian efektivitas belajar ditentukan oleh komitmen tutor. 

Proses pembelajaran dirancang untuk memberikan pengetahuan baru, keterampilan 

baru, dengan mendorong peserta didik untuk mencapai lebih dari apa yang dia tahu. 
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Peran guru sebagai pendidik, pendidikan yang sama perlu lebih menciptakan suasana 

pembelajaran untuk memberi makna pada generalisasi. 

2.4.2. Persyaratan Kegiatan Pembelajaran Pelatihan 

2.4.2.1. Penyelenggara perlu melakukan : a). pemberitahuan terhadap peserta 

pelatihan tentang penyelenggaraan kegiatan b). menetapkan tempat 

penyelenggaraan kegiatan dan berbagai fasilitas penunjang yang dapat 

dimanfaatkan dalam pelaksanaan kegiatan, seperti lampu, ruang 

pembelajaran, overhead proyektor, dan lain-lain. c). Mempersiapkan 

kelengkapan materi atau bahan ajar yang menunjang proses pembelajaran. 

2.4.2.2. Buku teks pelajaran, modul dan sumber belajar lain : a). buku teks pelajaran 

dan modul dipilih oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk digunakan 

sebagai panduan dan sumber belajar. b). rasio buku teks pelajaran dan 

modul untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran. Setiap peserta 

didik masing-masing harus memiliki. c). Pendidik menggunakan buku 

penunjang pelajaran berupa buku panduan pendidik, buku referensi, buku 

pengayaan, dan sumber belajar lain yang relevan. d). Pendidik membiasakan 

untuk menganjurkan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber 

belajar lain yang ada di perpustakaan agar dapat memperoleh wawasan dan 

ilmu pengetahuan yang lebih luas. 

2.4.3. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Pelatihan 

Menurut Kamil (2012 : 20) pelaksanaan pembelajaran pelatihan adalah berupa 

implementasi program pelatihan untuk memenuhi kebutuhan peserta pelatihan yang 
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pada tahap ini program pelatihan dirancang dan disajikan. Program pelatihan ini harus 

berisi aktivitas-aktivitas dan pengalaman belajar yang dapat memenuhi sasaran-

sasaran pelatihan yang telah ditetapkan.  

2.4.3.1. Metode pembelajaran 

Menurut Rifa’i (2009 : 101) metode pembelajaran merupakan berbagai cara 

yang digunakan untuk mengelola pembelajaran dan tugas-tugas belajar agar 

memperlancar aktivitas belajar. Sedangkan menurut Sugandi (2007 : 30) bahwa 

metode adalah di gunakan oleh pendidik untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi dasar atau seperangkat 

indikator yang telah ditetapkan.  

Dari pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan metode pembelajaran adalah 

suatu cara yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran terhadap pserta 

didik guna memperlancar kegiatan belajar mengajar didalamnya.  

2.4.3.2. Media Pembelajaran 

Media Pembelajaran adalah alat/wahana yang akan digunakan pendidik 

dalam proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan atau materi 

pembelajaran (Sugandi, 2007 : 30). Pendidik perlu memperhatikan di dalam 

pemanfaatan media pembelajaran yang akan digunakan, media belajar dapat 

menunjang terhadap pembelajaran bila dalam penggunaan media terdapat keseuaian 

dengan materi-materi belajar dan tujuan belajar.  

2.4.3.3. Materi pembelajaran 
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Menurut Kamil (2012 : 154), pelaksanaan pelatihan terhadap materi 

pembelajaran setidaknya perlu terdapat prinsip-prinsip pembelajaran di dalamnya, 

meliputi :  

1) Pemberian materi harus sesuai dengan tingkat kemampuan dan latar belakang 

peserta. 

2) Materi dipiilih secara cermat dan diorganisisr dengan mempertimbangkan aspek 

kemanfaatan bagi peserta. 

3) Materi yang akan diberkan harus bermanfaat bagi peserta. 

4) Keseluruhan aspek (tujuan, materi pembelajaran, metode, waktu, pengukuran 

dan evaluasi) dalam pelatihan merupakan satu kesatuan dan harus terorganisir 

dengan baik. 

5) Pelatihan harus dilaksanakan dengan sistematis mulai dari perencanaan sampai 

dengan proses evaluasi. 

Menurut Sutarto (2013 : 52-54) dalam proses pelaksanaan pembelajaran 

terdapat indikator-indikator yang dapat diterapkan dan dijadikan ukuran untuk 

menetapkan kinerja pelaksanaan pembelajaran pelatihan oleh pendidik/instruktur, 

antara lain :  

1) Materi pembelajaran : a) mampu menampilkan penyampaian materi 

pembelajaran di kelas dan diskusi kelompok. b) mampu menciptakan situasi 

belajar interaktif dalam pembelajaran. c) mampu mengidentifikasi kesulitan 

belajar peserta pelatihan. d) memberikan contoh penjelasan yang dapat 
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mempermudah pemahaman peserta pelatihan. e) memberikan tugas kepada 

peserta pelatihan sebagai tindak lanjut proses pembelajaran berikutnya. 

2) Metode pembelajaran : a) mampu menerapkan metode pembelajaran sesuai 

dengan tujuan dan peserta pelatihan. b) mampu mendorong motivasi peserta 

pelatihan untuk lebih aktif dalam situasi mandiri dan belajar kelompok. 

3) Media pembelajaran : a) mampu menerapkan media pembelajaran sesuai dengan 

tujuan, materi belajar, dan metode. b) pemilihan media pembelajaran 

memperhatikan kemampuan peserta pelatihan. 

4) Penciptaan komunikasi dalam pembelajaran : a) berkomunikasi dengan peserta 

pelatihan. b) menampilkan kegairahan dalam pembelajaran. c) mengelola 

interaksi perilaku dalam pembelajaran. 

5) Pemberian motivasi dalam pembelajaran : a) memberikan dorongan motivasi 

kepada peserta pelatihan. b) memberikan dorongan untuk saling bekerja sama 

melalui diskusi kelompok. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pelatihan penguasaan kompetensi terkait 

sejumlah KD (kompetensi dasar) yang ditetapkan oleh pendidik, dapat dicapai 

apabila pada proses pelaksanaan pembelajaran peserta didik tidak hanya diberikan 

sekedar teoritiknya semata, melainkan juga harus diberikan model pembelajaran 

yang memusatkan pada praktek yang optimal. Oleh Karena itu, teori dan praktek 

keduanya akan dapat menemukan ke’efektifan jika keduanya diterapkan dengan 

pembagian waktu yang seimbang dan terorganisir.  
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Menurut Maria (2010) dalam jurnal internasional “Using an Evidence- 

Based Program Planning Model in Macro Practice Course” menjelaskan : 

“Students learned to search and appraise the evidence to answer a practice 

question, use evidence to select a "best" practice, assess the transportability 

and fidelity issues in implementing the practice in a community or 

organizational setting, and design a program based on the best practice. 

Desired outcome from this course is that students will be motivated to 

engage in a lifetime of learning” 

Artinya bahwa siswa belajar untuk mencari dan menilai bukti untuk menjawab 

pertanyaan praktek, menggunakan bukti untuk memilih sebuah praktek terbaik, 

menilai transportability dan kesetiaan masalah dalam melaksanakan praktek dalam 

masyarakat atau pengaturan organisasi, dan merancang program berdasarkan praktek 

terbaik. Hasil yang di inginkan dari program ini adalah bahwa siswa akan termotivasi 

untuk terlibat dalam belajar seumur hidup.  

Menurut Ichwani Tri Wikanah dalam jurnal nasional tahun 2015 tentang “ 

Pengelolaan Pembelajaran Berbasis Kualitas Di Lembaga Kursus Dan Pelatihan 

Magistra Utama Kota Semarang”, menjelaskan : “dari penelitiannya untuk 

mendeskripsikan ciri-ciri proses pembelajaran berbasis kualitas, mendesain 

kurikulum pembelajaran dilakukan dengan cara bekerja sama dengan dunia usaha 

dan dunia industri. Proses belajar mengajar berkualitas, mendatangkan pakar dalam 

pembelajaran. Selanjutnya dalam pengembangan pembelajaran, kerjasama dilakukan 

dengan dunia usaha dan industri dalam menyususn perangkat pembelajaran dan 

penyetaraan capaian belajar untuk membentuk kompetensi peserta didik sesuai level 

dalam kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia ”.    
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2.5. Evaluasi Pembelajaran 

Menurut Saifuddin, (2014 : 152) evaluasi pembelajaran adalah suatu proses 

berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai 

keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. 

Sedangkan menurut Hamalik (2003 : 156) evaluasi pembelajaran adalah suatu upaya 

untuk mengetahui berapa banyak hal- hal yang telah dimiliki oleh siswa dan hal-hal 

yang telah diajarkan oleh guru.  

Menurut Ralp Tyler (dalam Sudjana 2008 : 19) evaluasi adalah proses untuk 

menentukan sejauh mana tujuan pendidikan dapat dicapai, dan upaya 

mendokumentasikan kecocokan antara hasil belajar peserta didik dengan tujuan 

program. 

Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

pembelajaran adalah proses untuk mengumpulkan beragam informasi, data-data atau 

hal-hal yang berkaitan dengan suatu pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh 

pendidik sebagai pengajar maupun peserta didik sebagai pembelajar.  

Menurut Ann C. Slocum dan Carol A. Beard (2004) dalam jurnal internasional 

yang berjudul “ Development of a CAI Module and Comparison of its Effectiveness 

with Traditional Classroom Instruction “ menjelaskan : 

“This paper reports the development and evaluation of a computer-aided 

instruction module to teach an advanced apparel construction technique. 

Participants were recruited and assigned to see the same procedure delivered 

either via CAI module or traditional lecture-demonstration. An attempt was 

made to balance the two groups with persons of similar age, computer 

experience, and sewing experience. There was no statistically significant 
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difference in performance scores for zipper insertion between instructional 

methods; CAI was as effective as traditional instruction. The quality of work 

was high regardless of means of delivery, indicating that the procedure was 

carefully developed and the steps clearly explained. CAI modules have many 

advantages and the procedure used to develop the module for this experiment 

could be used for other content that is taught repetitively”. 

Penelitian tersebut melaporkan pengembangan dan evaluasi modul instruksi 

dibantu komputer untuk mengajarkan teknik konstruksi canggih pakaian. Peserta 

direkrut dan ditugaskan untuk melihat prosedur yang sama disampaikan baik melalui 

modul CAI atau tradisional kuliah-demonstrasi. Suatu usaha dilakukan untuk 

menyeimbangkan dua kelompok dengan orang-orang dari usia yang sama, pengalaman 

komputer, dan pengalaman menjahit. Tidak ada perbedaan statistic yang signifikan 

dalam skor kinerja untuk penyisipan ritsleting antara metode pengajaran; CAI adalah 

sebagai efektif sebagai instruksi tradisional. Kualitas pekerjaan yang tinggi tanpa 

sarana pengiriman, menunjukkan bahwa prosedur hati-hati dikembangkan dan 

langkah-langkah jelas. Modul CAI memiliki banyak kelebihan dan prosedur yang 

digunakan untuk mengembangkan modul, percobaan ini dapat digunakan untuk konten 

lain yang diajarkan berulang-ulang. 

2.5.1. Tujuan Evaluasi 

Menurut Sudjana (2008 : 35) tujuan evaluasi terdiri atas tujuan umum (goals) 

dan tujuan khusus (objectives). Tujuan umum evaluasi yaitu untuk menyajikan data 

sebagai masukan bagi pengambilan keputusan. Tujuan khusus mencakup upaya untuk 

memberi masukan tentang kebijaksanaan pendidikan, hasil progam pendidikan, 

kurikulum, tanggapan masyarakat terhadap program, sumber daya program baik yang 
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bersifat manusiawi maupun non manusiawi, dampak pembelajaran, manajemen 

program dan lain sebagainya. 

2.5.2. Model-Model Evaluasi 

 Menurut Sudjana (2008 : 176), model-model dalam evaluasi program dapat di 

kelompokan sebagai berikut : 

1) Model evaluasi terfokus pada pengambilkan keputusan  

 Evaluasi ini di arahkan untuk menghimpun, mengolah dan menyajikan 

data sebagai masukan untuk pengambilan keputusan. Evaluasi ini digunakan 

berkaiatan dengan upaya ; a) Menentukan tipe keputusan yang diambil. b) 

Mengidentifikasi urutan program yang akan dievaluasi. c) Menyusun pertanyaan 

dan jawaban. d) Menentukan kriteria keberhasilan. Model evaluasi ibi dilakukan 

untuk mengidentidfikasi empat unsure program yaitu : konteks, masukan, 

proses, dan hasil (Contexs, Input, Process, and Product atau CIPP). Yang 

berkaitan dengan empat macam keputusan tentang perencanaan, struktur, 

pelaksanaan, dan pendauran program.   

2) Model evaluasi terhadap unsur-unsur program 

 Model evaluasi ini menyajikan berbagai cara untuk menilai sistem yang 

digunakan dalam program. Penggunaan evaluasi program ini antara lain untuk 

mengetahui pengaruh pelaksanaan program terhadap keputusan kebijaksanaan 

publik, sisstem manajemen, dan pendekatan kelembagaan yang menekankan 

pendekatan kemanusiaan.  
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3) Model evaluasi terhadap jenis /tipe kegiatan program 

 Model evaluasi ini mencakup jenis-jenis data dan tipe-tipe kegiatan yang 

digunakan dalam evaluasi program, yang meliputi : a) Model Kelayakan 

Evaluasi, contohnya mengidentifikasi tiga kategori data utama dalam 

pengelolaan program program (perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi) dan 

empat jenis data (konteks, masukan, proses, dan produk) yang dapat digunakan 

dalam menyusun kesimpulan hasil evaluasi untuk digunakan lebih lanjut. b) 

Model Peranan System, contohnya mengkategorikan data yang akan digunakan 

dalam mengevaluasi unsur-unsur program sistematik.  

 c) Model Hirarki antara Proses dan Tujuan, contohnya menjelaskan 

berbagai jenis data untuk menilai hubungan timbale balik antara proses dan 

program. d) Model Kontinuitas Kerja Mandiri, contohnya menyususn 

sistematika langkah jebnis-jenis data yang dilakukan oleh penyelengagra 

program dan untuk mengidentifikasi saat keterlibatan ahli dalam penyusunan 

program. 

4) Model evaluasi terhadap proses pelakasanaan program 

 Kategori ini membantu para penyusun program atau evaluator untuk 

memahami proses dalam pelaksanaan program dengan menjawab pertanyaan-

pertanyaan berikut : a) bagaimana cara-cara melakukan evaluasi terhadap 

pelaksanaan program. b) Kegiatan-kegiatan apa yang terjadi dalam proses 

pelaksanaan program c) Model-model apa yang digunakan dalam evaluasi 
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pelaksanaan program. Fokus dalam model-model evaluasi ini ialah evaluasi 

terhadap berbagai proses pelaksanaan program. 

5) Model evaluasi terhadap pencapaian tujuan program 

 Model evaluasi ini ialah mengevaluasi melalui tujuan-tujuan khusus yang 

dinyatakan dengan susunan kata dan kalimat yang tepat, singkat, dan dapat 

diukur. Model evaluasi ini berguna terutama dalam mengevaluasi perubahan 

ranah kognitif peserta didik. Tujuan-tujuan khusus harus dirumuskan 

berdasarkan perilaku peserta didik yang dapat diukur untuk menetapkan tingkat 

pencapaian tujuan pembelajran : a) pengamatan terhadap perilaku peserta didik, 

b) menguji hasil yang akan dilakukan peserta didik. Misalnya mengamati peserta 

didik yang sedang berpidato atau berkaitan (tingkah laku) atau memeriksa hasil 

ujian tertulis baik uraian ataupun tes objektif. 

6) Model evaluasi terhadap hasil dan pengaruh program. 

 Model evaluasi ini digunakan untuk menghimpun dan manganalisis 

terhadap hasil dan pengaruh program berkaitan dengan kegiatan untuk 

mengetahui hasil-hasil program pendidikan baik yang diantisipasi maupun yang 

tidak, diantisipasi untuk menilai hasil program yang langsung ataupun tidak 

langsung, serta konsekuensinya baik yang menguntungakan maupun yang tidak 

menguntungkan. Sebagian model berkaitan dengan hakekat hasil program  dan 

sebagian lagui berkaitan dengan prosedur pengujian hasil program secara 

keseluruhan. Evaluasi mencakup ; terhadap tujuan program, hasil program, 
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perubahan berganda, efektivitas program, efektivitas metode, pengaruh program, 

pengujian efisiensi, akuntabilitas, dan pembiayaan. 

2.5.3. Jenis-Jenis Evaluasi 

Menurut Mujiman (2011 : 141), jenis-jenis evaluasi pembelajaran pelatihan, 

diantaranya terdiri sebagai berikut :  

1) Pretes 

Evaluasi ini dimaksudkan untuk mengukur : a) apa yang telah diketahui oleh 

parstisipan (entry behavior yang tercatat sebagai nilai pretes) yang terkait dengan 

materi yang akan diberikan dalam pelatihan, b) apa yang diharapkan oleh 

partisipan akan didapat dari progam pelatihan. 

2) Tes Formatif 

Evaluasi formatif dijalankan di tengah masa pelatihan, dan bertujuan 

menilai hasil partisipan sewaktu program pelatihan sedang berjalan. 

3) Tes Sumatif 

Evaluasi sumatif dilakukan pada akhir pelatihan dan bertujuan : a) 

mengukur hasil belajar peserta pelatihan/partisipan (sebagaimana tercermin pada 

nilai pretes), b) Perolehan belajar partisipan (yang tercermin pada selisih nilai 

pretes). 

Jenis evaluasi tersebut meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. 

Penilaian pada aspek pengetahuan dimaksudkan untuk mengetahui penggunaan 

pengetahuan dalam pemecahan masalah yang berhubungan dengan kompetensi, sub 

kompetensi, dan daya penguasaan/pemahaman yang sesuai dengan kondisi 
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pembelajaran. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk meningkatkan pembelajaran 

dan pengajaran, selain itu juga untuk memberikan motivasi kepada siswa, 

mendiagnosa kemampuan siswa, meningkatkan efektivitas pengajaran, dan 

sebagainya. Bentuk tes yang umum digunakan dalam mengukur aspek ini adalah tes 

lisan dan tertulis, yang dibuat dalam berbagai bentuk yang berbeda, seperti soal 

pilihan ganda, melengkapi kalimat, menjodohkan, dua pilihan jawaban, isian, 

jawaban singkat, dan uraian. 

Penilaian pada aspek keterampilan dimaksudkan untuk mengetahui 

kemampuan siswa dalam mendemontrasikan pemahaman dan pengaplikasian 

pengetahuan yang mendalam serta keterampilan berbagai macam konteks tugas dan 

situasi sesuai dengan kompetensi, sub kompetensi, dan kriteria unjuk kerja yang 

sesuai dengan kondisi pekerjaan di lapangan. Guna melakukan penilaian pada aspek 

ini setidaknya ada tujuh kriteria yang harus diperhatikan, yaitu generability, 

authenticity, multiple foci, teachability, fairness, feasibility, scorability. Bentuk tes 

yang umum digunakan dalam mengukur kinerja yang telah dikuasai siswa, dapat 

berupa : paper and pencil test, identification test, simulation test, dan work sample 

test. 

Penilaian pada aspek sikap dimaksudkan untuk mengetahui sikap siswa 

dalam berbagai aspek diantaranya: sikap terhadap materi pelajaran, instruktur, proses 

pembelajaran, materi dari pokok-pokok bahasan dan sebagainya. Pengukuran 

terhadap aspek sikap ini dapat dilakukan melalui : observasi perilaku, pertanyaan 

langsung, laporan pribadi, dan penggunaan skala sikap. Hasil penilaian sikap perlu 
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dimanfaatkan guna di tindak lanjuti dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, 

perbaikan proses pembelajaran, dan pembinaan sikap siswa.  

2.6. Faktor - Faktor Penghambat Dalam Pembelajaran 

Peristiwa belajar yang terjadi pada diri pebelajar (peserta didik) dapat diamati 

dari perbedaan perilaku (kinerja) sebelum dan setelah berada di dalam kegiatan 

belajar. Adanya kinerja pada setiap orang sudah barang tentu tidak berarti bahwa 

orang itu telah melaksanakan kegiatan belajar, sebab yang dipentingkan dalam makna 

belajar adalah adanya perubahan perilaku setelah seseorang melaksanakan 

pembelajaran. Untuk mengetahui perbedaan tersebut harus terlebih dahulu dilakukan 

pengukuran mengenai kemampuan apa dan seberapa banyak kemampuan itu telah dan 

baru dimiliki oleh pebelajar. 

Menurut Rifa’i (2011 : 6) mengemukakan “seperangkat faktor-faktor yang 

mempengaruhi belajar dapat meliputi kondisi internal dan kondisi eksternal pebelajar 

(peserta didik)”. Kondisi internal mencakup kondisi fisik, seperti kesehatan organ 

tubuh; kondisi psikis, seperti kemampuan intelektual, emosional, dan kondisi social, 

seperti kemampuan bersosialisasi dengan lingkungan. Kesempurnaan dan kualitas 

kondisi internal yang dimilki oleh pebelajar akan berpengaruh terhadap kesiapan, 

proses, dan hasil belajar. Pebelajar yang mengalami kelemahan di kondisi fisik, seperti 

contoh dalam membedakan warna. Misalnya, akan mengalami kesulitan di dalam 

belajar melukis atau belajar yang menggunakan bahan-bahan berwarna. 

Faktor lain pebelajar yang bermotivasi rendah. Misalnya, akan mengalami 

kesulitan di dalam persiapan belajar. Lebih-lebih dalam proses belajar. Pebelajar yang 
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sedang mengalami ketegangan emosional, misalnya takut dengan pendidik orang 

dewasa, maka akan mengalami kesulitan di dalam mempersiapkan diri untuk memulai 

belajarnya karena selalu teringat oleh perilaku pendidik orang dewasa yang ditakuti. 

Begitu pula faktor hambatan bersosialisasi, misalnya akan mengalami kesulitan di 

dalam beradaptasi dengan lingkungan, yang pada akhirnya mengalami hambatan 

belajar. Faktor-faktor internal ini pada dasarnya terbentuk sebagai akibat dari 

pertumbuhan, pengalaman belajar, dan perkembangan. 

Faktor kondisi eksternal adalah kondisi eksternal yang ada di lingkungan 

pebelajar. Beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi dalam belajar diantaranya 

seperti variasi dan tingkat kesulitan materi (stimulus) yang dipelajari (direspon), 

tempat belajar, iklim belajar, susasana lingkungan, dan budaya belajar masyarakat 

akan mempengaruhi kesiapan, proses, dan hasil belajar. Pebelajar yang akan 

mempelajari materi belajar yang memiliki kemampuan internal yang dipersyaratkan  

untuk mempelajarinya, maka dia akan mengalami kesulitan belajar. Oleh karena itu, 

agar pebeljar berhasil dalam mempelajari materi belajar baik yang tingkat sedang 

maupun yang sukar, dia harus memilki kemmpuan internal yang dipersyaratkan. 

Contoh lain, anak yang belajar perkalian. Misalnya harus telah memiliki kemampuan 

internal tentang penjumlahan dan pengurangan. Faktor tempat belajar yang kurang 

memenuhi syarat, iklim atau cuaca yang panas dan menyengat, serta suasana 

lingkungan bising (ramai) akan mengganggu konsentrasi belajar. 

Menurut Slameto (1995 : 54-56) faktor yang mempengaruhi belajar 

dibedakan menjadi dua macam, yaitu :  
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1. Faktor Intern, suatu pengaruh yang timbul dari dalam diri seseorang baik secara 

fisik maupun psikologis yang menyebabkan menjadi penghambat dalam belajar. 

Meliputi : 

a) Faktor Kesehatan, sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta 

bagian-bagiannya atau bebas penyakit. Proses belajar seseorang akan 

terganggu jika kesehatanya terganggu. Oleh karena itu agar seseorang dapat 

belajar dengan baik haruslah menjaga kesehatan badanya agar tetap stabil. 

b) Faktor Psikologis, misalnya intelegensi yang menurun dalam pembelajaran, 

kurangnya motivasi dan minat belajar, ketidakmatangan, dan ketidaksiapan 

dalam belajar. 

c) Faktor Kelelahan, kelelahan yang timbul karena lemahnya kestabilan daya 

tahan tubuh atau energi yang menurun. Sehingga dalam belajar akan 

menurunkan tingkat konsentrasi individu 

2. Faktor Ekstern, suatu pengaruh gangguan atau hambatan dalam pembelajaran 

yang timbul dari luar individu atau lingkungan, misalnya dari keluarga, sekolah 

dan masyarakat  

a) Faktor Keluarga, siswa yang sedang/atau dalam belajar dapat dimungkinkan  

menerima  pengaruh/gangguan konsentrasi belajar karena keadaan 

keluarganya berupa masalah-masalah yang terjadi. Masalah keharmonisan 

keadaan keluarga, keadaan ekonomi keluarga, perhatian orang tua maupun 

masalah lain sebagainya. 
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b) Faktor sekolah, pengaruh belajar yang mencakup metode mengajar, 

kurikulum, relasi guru dengan siswa, relasi siswa dengan siswa, disiplin 

sekolah, alat pelajaran, waktu sekolah, standar pelajaran di atas ukuran, 

keadaan gedung, metode belajar, tugas rumah. 

c) Faktor Masyarakat, masyarakat merupakan faktor ekstern yang juga 

berpengaruh terhadap keadaan belajar siswa misalnya masyarakat yang 

mendukung ataupun yang tidak mendukung kegiatan belajar siswa, baik 

yang dilaksanakan di sekolah maupun yang diturunkan langsung di 

lingkungan masyarakat, instansi atau organisasi berdasarkan tugas yang 

diberikan oleh pendidik/guru, maka hal demikian akan memberikan 

pengaruh pula. 

2.7. Kerangka Berpikir Penelitian 

Mengingat permasalahan yang dihadapi masyarakat yang semakin mendesak 

dan kompleks karena perkembangan tantangan yang global dalam dunia kerja. 

Menuntut masyarakat siap tidak siap harus bersedia menghadapi serta menerima 

situasi yang menyulitkan mereka. Permasalahan masyarakat seperti rendahnya tingkat 

pendidikan, kurangnya kompetensi yang memadai, dan masih buruknya kualitas 

sumber daya manusia, menjadi suatu masalah yang hingga kini masih sulit untuk 

dientaskan.  

UPT BLK di Kabupaten Batang sebagai lembaga pelatihan didirikan adalah 

dengan maksud dan tujuan untuk memberikan keterampilan-keterampilan dalam 

berbagai bidang jurusan pelatihan. Didirikan untuk mengatasi permasalahan-
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permasalahan, seperti : minimnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), terbatasnya 

kompetensi yang prokduktif, pendidikan yang rendah, dan lain-lainnya. Pelatihan 

merupakan program Pendidikan Nonformal yang memang sengaja diciptakan untuk 

mengatasi dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi masyarakat, yang mana 

mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan pada jalur 

Pendidikan Formal. 

Pelatihan komputer merupakan salah satu program pelatihan di UPT BLK 

Kabupaten Batang, oleh karenanya dalam penelitian yang dilaksanakan, peneliti 

bermaksud untuk mengorientasi dan menganalisis terkait pengelolaan 

pembelajarannya yang terdiri atas :1) perencanaan pembelajaran yang meliputi : tujuan 

program, kurikulum, pendidik, peserta didik, biaya, sarana dan prasarana. 2) 

Pelaksanaan pembelajaran yang meliputi : materi belajar, metode, media, sumber 

belajar, waktu belajar, interaksi dan komunikasi serta pemberian motivasi. 3) Evaluasi 

pembelajaran pelatihan yang meliputi : tujuan evaluasi, evaluator, waktu evaluasi, 

model evaluasi, dan jenis evaluasi, serta fokus lainnya 4) Hambatan yang dihadapi 

dalam pembelajaran. 
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Berdasarkan kerangka berpikir dapat digambarkan dalam bentuk bagan 

sebagai berikut :  
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BLK 
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 Tujuan program 
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Pelaksanaan 
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 Media 
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Faktor Hambatan  
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 Model evaluasi  

  

 

 Upaya pengembangan SDM 

 Kurikulum BLK mengacu SKKNI 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1.  Kesimpulan 

 Setelah penulis mengadakan penelitian di Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan 

Kerja (UPT BLK) Di Kecamatan Batang Kabupaten Batang, maka berdasarkan hasil 

penelitian mengenai Pengelolaan Pembelajaran Pelatihan Komputer, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pengelolaan pembelajaran pelatihan komputer dilaksanakan secara terstruktur 

dan sistematis, yang terdiri atas perencanaan pembelajaran, pelaksanaan 

pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah untuk 

memberikan bekal pada peserta pelatihan agar menguasai keahlian dalam 

menggunakan aplikasi-aplikasi komputer. Bahan ajar telah di sesuaikan dengan 

mengacu pada kurikulum SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia). Metode belajar menerapkan pembelajaran pada optimalisasi praktek 

yang bertujuan untuk menggali kemampuan peserta di dalam menguasai materi-

materi belajar komputer. Model evaluasi pembelajaran menggunakan tes uji 

kompetensi dalam rangka untuk mengukur dan menganalisis pencapaian hasil 

pembelajaran pelatihan komputer. 

2. Faktor hambatan pembelajaran yang dihadapi di antaranya seperti : peserta 

pelatihan kesulitan memahami terkait materi-materi belajar tertentu dan faktor 

dari peserta pelatihan kurang disiplin waktu dalam mengikuti pembelajaran. 
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5.2. Saran 

Berdasarkan kesimpulan penelitian, saran-saran yang disampaikan sebagai 

berikut :  

1. Metode belajar, mengingat dalam pelaksanaan pembelajaran pelatihan komputer 

terkait materi belajar terdapat tingkat kesulitan yang bervariasi baik yang sedang 

maupun sukar, maka dalam pembelajaran perlu menerapkan metode diskusi agar 

peserta pelatihan dapat saling berpendapat di antara sesama atau berkontribusi 

dalam memecahkan atau mengatasi terkait materi-materi belajar yang sedang di 

pelajarinya. 

2. Waktu belajar, mengingat dalam pelaksanaan pembelajarannya terdapat kendala 

dalam memahami materi belajar yang sedang maupun sukar, maka terkait jangka 

waktu pembelajaran perlu juga disesuaikan dengan beban atau tingkat materi-

materi belajar. 
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