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BAB I 

 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Penjaminan mutu atau quality assurance merupakan istilah yang seringkali 

didengar dalam dunia industri, karena berhubungan dengan produsen, produk/jasa, 

dan konsumen sebagai pelanggan. Konsep mutu ini menggambarkan baik buruknya 

suatu produk/jasa yang dihasilkan yang akan mencerminkan tingginya harga dari 

produk tersebut, dan tinggi dari produsen yang memasok barang tersebut. Akan tetapi 

kini mutu produk/jasa dinilai berdasarkan kepada kepuasaan pelanggan yang 

menggunakan produk/jasa tersebut. Untuk menggambarkan mutu suatu produk/jasa 

maka diperlukan suatu standar atau criteria yang ditetapkan oleh produsen. Standar 

ini dibuat berdasarkan hasil penelitian terhadap kebutuhan pelanggan, Mutu suatu 

produk bukan semata-mata ditentukan oleh produsen melainkan juga ditentukan oleh 

pelanggan.  Keterlibatan pelanggan dalam menentukan mutu suatu produk, baik 

barang maupun jasa adalah dengan cara produsen mempertimbangkan harapan dan 

kebutuhan pelanggan terhadap produk-produk yang dihasilkan, apakah memuaskan 

atau memenuhi kebutuhan mereka.    

Secara umum yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah proses 

penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan 

berkelanjutan, sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan 

memperoleh kepuasaan. Deming, W.E. (1986:507) memberikan defenisi penjaminan 

kualitas sebagai berikut: 

Quality Assurance is all planned and systematic activities implemented within 
the quality system that can be demonstrated to provide confidence that a 
product or service will fulfill requirements for quality,  and Quality Assurance 
is the process of verifying or determining whether products or services meet 
or exceed customer expectations. 
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 Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 

63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan bahwa:  

 Penjaminan Mutu Pendidikan adalah kegiatan sistematik yang dilakukan 
secara terpadu oleh satuan pendidikan, penyelenggara pendidikan, pemerintah 
daerah dan pemerintah dalam pemetaan, supervisi, dan peningkatan mutu 
pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan. 
  

Quality Assurance (penjaminan mutu) terdiri dari 4 (empat) komponen standar yaitu  

1.    Penetapan Standar,  

2.    Pemenuhan Standar,  

3.    Pengukuran Standar,  

4.    Pengembangan Standar.  

Quality Assurance (penjaminan mutu) juga memiliki 3 (tiga) Hirarchi Standar yaitu: 

1.    Standar Pelayanan Minimal (SPM),  

2.    Standar Nasional Pendidikan (SPN),  

3.   Standar Nasional Pendidikan Plus (SPN Plus) yang berbasis Internasional dan 

berbasis keunggulan daerah.   

Selain dari itu, tujuan dari diadakannya penjaminan mutu (quality assurance) 

adalah agar dapat memuaskan berbagai pihak yang terkait di dalamnya, sehingga 

dapat berhasil mencapai sasaran masing-masing. Penjaminan mutu merupakan bagian 

yang menyatu dalam membentuk kualitas produk dan jasa suatu organisasi. 

Penjaminan mutu berkaitan erat dengan Implementasi Total Quality Management 

(TQM). Crumrine (1991:340)  mengemukakan bahwa Total Quality Management is a 

method by which management and employees can become involved in the continuous 

improvement of the production of goods and services.  

 Berkaitan dengan penjaminan mutu/kualitas, proses pelayanan dalam 

kediklatan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan dipengaruhi oleh berbagai faktor 

antara lain kesesuaian tujuan diklat dengan kebutuhan pelanggan yang tercermin 

dalam rancangan alat, bahan diklat, panitia penyelenggara, system administrasi, 

presentasi yang dilakukan fasilitator, lingkungan belajar yang menyenangkan, 
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kesejahteraan, motivasi, dan kepemimpinan. Faktor-faktor tersebut erat kaitannya 

dengan peranan unsur-unsur yang terlibat dalam penyelenggaraan diklat, seperti 

fasilitator, panitia penyelenggara, bahkan semua stakeholder institusi (LPMP) itu 

sendiri. Semua unsur (stakeholder institusi) itu harus dapat memberi sumbangan yang 

besar terhadap efektifitas proses terlaksananya diklat. Motivasi pelanggan yang tinggi 

untuk mengikuti diklat karena materi sesuai kebutuhan, kompetensi fasilitator dalam 

bidang yang diajarkan dan cara penyampaiannya dan penyelenggara yang 

professional adalah hal-hal penentu keberhasilan penyelenggaraan diklat. Tetapi 

dengan kenyataan   pelanggan sering tidak merasa puas karena pelayanan dari 

penyelenggara diklat tersebut kurang berkesan terhadap pelanggan, sehingga mutu 

kediklatan tersebut tidak mencapai target sesuai dengan yang diharapkan. Interaksi 

semua unsur juga mempengaruhi, misalnya bagaimana hubungan penyelenggara 

dengan peserta diklat dan fasilitator, serta bagaimana hubungan fasilitator dengan 

pelanggan. Dalam situasi sekarang ini, urgensi pelayanan semakin meningkat.  

Masyarakat telah mengalami peningkatan dalam berbagai aspek kehidupannya, 

terlebih lagi dengan perkembangan teknologi dan informasi yang demikian pesat 

telah membuka akses informasi terhadap segenap lapisan masyarakat (information 

society), dimana rakyat telah dapat membandingkan pelayanan prima antar berbagai 

Negara dan sebagai konsekuensinya tuntutan kualitas pelayanan prima tidak dapat 

dihindari lagi. Hal ini harus direspon dengan peningkatan pelayanan prima, karena 

bukan tidak mungkin pada masa yang akan datang masyarakat akan terintegrasi 

menjadi masyarakat global (global society). Dalam konteks ini dapat dipahami bahwa 

dalam pelayanan prima akan mengalami tuntutan yang semakin meningkat dari 

masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan oleh 

organisasi publik. Ruki, A.S, (2003:156) mengatakan bahwa “pemerintah modern 

adalah pelayanan masyarakat”. Pentingnya tugas pelayanan masyarakat dalam 

pemerintahan modern telah mendorong pemerintah Negara-negara di dunia untuk 

menempatkan pelayanan prima terbaik dari pemerintahnya (putting people first). 
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Pelayanan publik sebagai bagian dari administrasi publik mengalami 

pergeseran pendekatan yang menyangkut sistem dan kualitas, yakni dari sistem 

manajemen konvensional kearah sistem modern. Dalam konsep manajemen modern, 

kepuasan konsumen sebagai pelanggan merupakan ukuran kualitas pelayanan. 

Sedarmayanti (1999:205-206) mengemukakan empat ciri sistem sebagai sistem 

kualitas modern, yaitu:  

1.  Berorientasi pada pelanggan,  
2.  Adanya partisipasi aktif yang dipimpin oleh manajemen puncak dalam  

proses peningkatan kualitas secara terus menerus,  
3.  Adanya pemahaman dari setiap orang terhadap tanggung jawab spesifik 

untuk kualitas,  
4. Aktifitas yang berorientasi pada tindakan pencegahan kerusakan, bukan 

berfokus untuk mendeteksi kerusakan saja. 
 

Berbagai program yang berorientasi pada pelayanan masyarakat telah dirintis 

oleh beberapa Negara. Di Malaysia hampir semua instansi pemerintah telah memiliki 

standar pelayanan prima. Amerika Serikat dengan program Reinventing Government 

menempatkan peningkatan pelayanan masyarakat (improving custumer service) 

sebagai salah satu agendanya. Demikian juga halnya Canada yang telah 

mengagendakan pelayanan prima dalam pemerintahannya melalui penerapan konsep 

reinventing government dan bahkan pemerintah Jepang telah berorientasi pada sektor 

publik yang memuaskan masyarakat dengan pedoman pelayanan Sawayaka Gyosei 

yang artinya birokrasi yang lembut. 

Indonesia sendiri telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan 

pelayanan publik melalui berbagai kebijakan seperti dikeluarkannya Keppres No. 81 

Tahun 1993 tentang Pedoman Penganugrahan Piala Abdisatyabakti bagi unit 

kerja/kantor pelayanan percontohan serta Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan 

dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada Masyarakat. Semua 

langkah tersebut pada hakekatnya diarahkan pada terciptanya organisasi publik yang 

mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. 
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Pelayanan masyarakat yang prima akan menimbulkan kepuasan masyarakat 

terhadap pemerintahan yang dijalankan dan bahkan akan memberi legitimasi bagi 

berlangsungnya suatu pemerintahan. Jika dalam industri jasa dikenal istilah kepuasan 

pelanggan merupakan faktor penentu hidup matinya suatu perusahaan, juga dikenal 

istilah kepuasan masyarakat merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya 

legitimasi pemerintah. 

 Dalam persaingan bisnis menjadi sangat tajam, baik pasar nasional (domestic) 

maupun pasar internasional (global). Untuk memenangkan persaingan perusahaan 

harus mampu memberikan kepuasan kepada pelanggannya, misalnya dengan 

memberikan produk yang mutunya lebih baik, harganya lebih murah, penyerahan 

produk yang lebih cepat dan pelayanan yang lebih baik. Suatu organisasi/lembaga 

yang selalu berkaitan dengan pihak-pihak lain harus selalu berupaya untuk 

meningkatkan mutu/kualitas produk atau jasa layanan terhadap pihak-pihak yang 

memerlukan jasa/layanan, sehingga organisasi itu dapat dipercaya dan mempunyai 

kredibilitas yang tinggi dalam bidang garapannya. Hal ini tidak bisa dipungkiri dalam 

era globalisasi dengan perubahan yang sangat cepat. Suatu organisasi/lembaga harus 

selalu siap untuk berkompetisi dengan organisasi lainnya agar tetap tegar dan eksis 

menjalankan kegiatan organisasinya. Dalam kondisi sekarang ini, tema sentral dalam 

organisasi Privat maupun Publik adalah adanya prinsip Customer is King. Pelanggan 

harus ditempatkan dalam kedudukan yang strategis seperti halnya dengan ungkapan 

“pembeli adalah raja”. Pelayanan terbaik kepada pelanggan dianggap cukup relevan 

dengan pengembangan daya saing organisasi, karena disamping kita mengenal model 

daya saing yang bertumpu pada sumber daya atau resource based competitiveness, 

terdapat pula model daya saing yang bertumpu pada nilai tertinggi dimata pelanggan 

atau market based competitiveness. Oleh karena itu menejemen sektor publik telah 

menempatkan pelayanan prima kepada masyarakat menjadi bagian penting dari 

accountability management.  Situasi ini tidak hanya terjadi pada sektor swasta, tapi 

juga melanda perusahaan atau instansi pemerintah. Kini semakin disadari bahwa 

pelayanan dan kepuasan pelanggan merupakan aspek vital dalam rangka bertahannya 
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suatu organisasi dalam berbisnis dan memenangkan persaingan. Setiap usaha baik 

usaha produk barang maupun jasa, termasuk jasa pendidikan pada dasarnya 

dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen atau pelanggan. 

 

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 mengamanatkan bahwa:  

 Pencapaian visi dan misi pendidikan nasional pada tahun 2005 melalui 
pengembangan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 
yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta 
bertanggungjawab.  

 

Pada tahun 2005, sistem pendidikan nasional berhasrat menghasilkan “Insan 

Indonesia Cerdas dan Kompetitif”. Untuk mewujudkan visi tersebut, berdasarkan 

Kepmenpan Nomor B/243/M.Pan/I/2007, tanggal 31 Januari 2007 tentang revitalisasi 

PPPG menjadi PPPPTK, dan BPG menjadi LPMP dan berdasarkan Kepmen 7/0/2007 

dan Kepmen 044/0/2004 dimana LPMP merupakan Lembaga Pusat yang berada di 

daerah yaitu provinsi yang berfungsi sebagai unit pelaksana teknis pusat di daerah 

serta berdasarkan Peraturan Mendiknas No. 8 Tahun 2007 disebutkan tugas pokok 

dari LPMP adalah melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah 

di provinsi berdasarkan standar nasional pendidikan, melaksanakan pengembangan 

dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan. Berdasarkan Peraturan 

Mendiknas No. 31 Tahun 2005 tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Pusat 

Pengembangan Penataran Guru, Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, dan Balai 

Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda, dalam Pasal 1 disebutkan 

bahwa Pembinaan unit pelaksana teknis dilingkungan Departemen Pendidikan 

Nasional ditentukan bahwa PPPPTK dan LPMP berada di bawah Direktorat Jenderal 

Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Atas dasar ketentuan tersebut 

maka LPMP Provinsi Papua merupakan sub sistem dari Direktorat Jenderal PMPTK. 
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 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berisikan 8 (delapan) standar yaitu:  

1.    Standar Isi,  
2.    Standar Proses,  
3.    Standar Kelulusan,  
4.    Standar Tenaga Kependidikan,  
5.    Standar Sarana dan Prasarana,  
6.    Standar Pengelolaan,  
7.    Standar Pembiayaan,   
8.    Standar Penilaian Pendidikan.  

 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 63 tahun 

2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Pasal 12 ayat 8 bahwa:  

 lembaga penjaminan mutu pendidikan memberikan fasilitasi pencapaian 
standar pelayanan minimal sampai dengan mencapai dan atau melampaui 
standar nasional pendidikan kepada satuan pendidikan berkoordinasi dengan 
dinas pendidikan provinsi/kabupaten Departemen Agama dan penyelenggara 
pendidikan. 

  

Tugas pokok Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) yaitu 

melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan 

menyelenggarakan fungsi:  

1.    Melakukan pemetaan dan pengkajian mutu pendidikan di daerah;  

2.     Mengembangkan dan mengelola system informasi mutu pendidikan;  

3.   Melakukan supervisi terhadap satuan pendidikan dalam pencapaian standar mutu 

pendidikan;   

4.    Memfasilitasi satuan pendidikan dalam penjaminan mutu pendidikan. 

Jadi posisi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sangat strategis 

dalam mempengaruhi mutu pendidikan.  

 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) sebagai unit pelaksana teknis 

pada Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 

Departemen Pendidikan Nasional mempunyai tanggung jawab untuk 

mengembangkan program workshop/diklat bagi pendidik dan tenaga kependidikan, 
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mempunyai Visi yaitu “Menjadi lembaga penjaminan mutu pendidikan dasar dan 

menengah di Provinsi yang berstandar nasional dan berwawasan global”. Untuk 

menjembatani dan mencapai visi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) 

Provinsi Papua tersebut maka diperlukan perumusan misi yang menggambarkan hal 

yang dapat dilaksanakan sehingga visi dapat diwujudkan lebih nyata, maka misi 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua adalah sebagai 

berikut:  

1.    Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi diklat guru dan 

tenaga kependidikan lainnya sesuai dengan Standar Kompetensi Guru (SKG).  

2.  Fasilitasi diklat dalam upaya peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan 

dasar dan menengah.  

3.  Pemberdayaan sumber-sumber daya yang tersedia di lingkungan Pendidikan Dasar 

dan Menengah secara efektif dan efisien. 

4.    Menjalin kemitraan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dasar dan 

menengah.  

5.   Memfasilitasi informasi yang akurat terhadap guru.  

 Penyusunan visi dan misi adalah dalam rangka kebutuhan dan tuntutan 

pemenuhan kebutuhan tugas dan fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan 

(LPMP) Papua sebagai pelayanan masyarakat dan sebagai lembaga yang 

melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah termasuk TK atau 

bentuk lain yang sederajat. Pengembangan dan pengelolaan system informasi mutu 

pendidikan dasar dan menengah termasuk TK atau bentuk lain yang sederajat. 

Supervisi satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK atau bentuk lain yang 

sederajat dalam pencapaian standar mutu pendidikan nasional. Fasilitasi sumber daya 

pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan menengah termasuk TK atau bentuk 

lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan dan pelaksanaan urusan 

administrasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP). 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) merupakan suatu organisasi 

yang menghasilkan/memproduksi jasa layanan diklat yang sudah sewajarnya harus 
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bersifat industrialisasi. Artinya harus selalu mengerti terhadap apa yang dibutuhkan 

oleh pelanggan (customers), yaitu menciptakan model pembelajaran yang berorientasi 

terhadap kebutuhan dan kepuasan pelanggan saat ini dan yang akan datang dengan 

mutu/kualitas layanan prima yang lebih baik. 

Masalah kepuasan pelanggan peserta diklat/pemakai jasa adalah perbandingan 

antara harapan yang diinginkan para peserta diklat pada saat mereka mengikuti 

kegiatan diklat dalam beberapa waktu tertentu, dengan apa yang mereka rasakan 

setelah mengikuti diklat dan situasi yang mereka hadapi setelah mengikuti atau 

menyelesaikan suatu tahapan diklat sehingga mereka benar-benar memahami apa 

yang dihadapinya. 

Gejala-gejala empiris yang langsung berpengaruh dengan kepuasan peserta 

pelatihan antara lain:  

1. Keandalan (reliability) yaitu kurangnya kemampuan penatar dan staff 

memberikan jasa, yang akurat dan konsisten sesuai dengan yang dijanjikan.  

2. Daya tanggap (responsiveness) yaitu kurangnya kemauan dari karyawan/staf 

pengajar untuk membantu pelanggan dan memberikan jasa dengan cepat dan 

bermakna serta kesediaan mendengar dan mengatasi keluhan yang diajukan 

konsumen, misalnya penyediaan sarana yang sesuai untuk menjamin terjadinya 

proses yang tepat. 

3. Kepastian (assurance) yaitu kurangnya kemampuan karyawan untuk 

menimbulkan keyakinan dan kepercayaan terhadap janji yang telah 

dikemukakan kepada konsumen, misalnya janji dan promosi. 

4. Empati (emphaty), yaitu kurangnya kesediaan penatar dan pengelola untuk 

lebih peduli memberikan perhatian secara pribadi kepada pelanggan, misalnya 

penatar atau pengelola harus mencoba menempatkan diri sebagai peserta 

diklat/pelanggan. Jika pelanggan mengeluh maka harus dicari solusi untuk 

mencapai persetujuan yang harmonis dengan menunjukkan rasa peduli yang 

tulus. 
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5. Berwujud (tangible) yaitu kurangnya penampilan fasilitas fisik, peralatan dan 

berbagai materi komunikasi, misalnya gedung dan kebersihan yang baik serta 

penataan ruangan atau kelas yang rapi. 

 

 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka permasalahan yang akan diteliti 

berkaitan dengan komponen standar Quality Assurance (penjaminan mutu) butir 2 

(dua) yaitu Pemenuhan Standar dan Hirarchi Standar Quality Assurance (penjaminan 

mutu) butir 1 (satu) yaitu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang berhubungan 

dengan pengaruh efektifitas pelatihan dan kinerja fasilitator terhadap kepuasan guru 

SMP peserta diklat di Provinsi Papua yang akan membawa dampak pengaruh 

terhadap produk/jasa layanan yang diberikan. 

 

B. Identifikasi Masalah. 

 Dari uraian latar belakang penelitian di atas, jelaslah bahwa terdapat banyak 

faktor yang mempengaruhi kepuasan peserta diklat antara lain: 

1.  Pelatihan yang terdiri dari layanan dan kesesuaian materri 

2.  Motivasi 

3.  Kinerja fasilitator 

4.  Kesejahteraan 

5.  Kepemimpinan 

6.  Penghargaan 

7.  Progran belajar 

8.  Lingkungan diklat 

9. Transportasi 

10.  Jarak tempat diklat dengan tempat tinggal 

11.  Hubungan antara panitia, peserta, dan fasilitator 
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Dari identifikasi masalah tersebut untuk mendapatkan kepuasan, maka penulis 

memfokuskan meneliti tentang pengaruh efektifitas pelatihan yang terdiri dari 

layanan dan kesesuaian materi dan kinerja fasilitator. 

 

C.  Pembatasan Masalah. 

 Untuk mengetahui Pengaruh Efektifitas Pelatihan dan Kinerja Fasilitator  

terhadap Kepuasan Guru SMP Peserta Diklat di LPMP Provinsi Papua, diperlukan 

indikator-indikator yang jelas. Dalam penelitian ini masalah akan dibatasi mengenai 

pengaruh efektifitas pelatihan dan kinerja fasilitator terhadap  kepuasan guru SMP 

Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura peserta diklat di LPMP Provinsi Papua. 

 

D. Rumusan Masalah. 

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka rumusan masalah 

merupakan pemfokusan terhadap kajian-kajian penelitian dalam bentuk pertanyaan 

penelitian untuk kemudian dilakukan penelitian dan pembahasannya. Pentingnya 

rumusan masalah adalah untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan 

diteliti. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini yaitu: 

Bagaimana Pengaruh Efektifitas  Pelatihan dan Kinerja Fasilitator  terhadap 

Kepuasan Guru SMP  Peserta Diklat di LPMP Provinsi Papua. 

 Berdasarkan pokok permasalahan tersebut, dapat dirinci kedalam pertanyaan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagimana efektifitas pelatihan guru SMP peserta diklat di LPMP Provinsi 

Papua? 

2. Bagaimana kinerja fasilitator pada diklat guru SMP di LPMP Provinsi Papua? 

3. Bagaimana kepuasan guru SMP peserta diklat di LPMP Provinsi Papua? 

4. Bagaimana pengaruh efektifitas pelatihan terhadap kepuasan guru SMP peserta 

diklat di LPMP Provinsi Papua? 

5. Bagaimana pengaruh kinerja fasilitator  terhadap kepuasan guru SMP peserta 

diklat di LPMP Provinsi Papua? 
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6. Bagaimana pengaruh efektifitas pelatihan dan kinerja fasilitator terhadap 

kepuasan guru SMP peserta diklat di LPMP Provinsi Papua? 

 

E. Tujuan Penelitian. 

     

 Tujuan Umum. 

 Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas 

mengenai pengaruh efektifitas pelatihan dan kinerja fasilitator terhadap kepuasan 

guru SMP peserta diklat di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi 

Papua. 

  

 Tujuan Khusus. 

 Secara khusus penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui  efektifitas pelatihan guru SMP peserta diklat di LPMP 

Provinsi Papua? 

2. Untuk mengetahui kinerja fasilitator pada diklat guru SMP di LPMP Provinsi 

Papua? 

3. Untuk mengetahui kepuasan guru SMP peserta diklat di LPMP Provinsi Papua? 

4. Untuk mengetahui pengaruh efektifitas pelatihan terhadap kepuasan guru SMP 

peserta diklat di LPMP Provinsi Papua? 

5. Untuk mengetahui pengaruh kinerja fasilitator  terhadap kepuasan guru   SMP 

peserta diklat di LPMP Provinsi Papua? 

6. Untuk mengetahui pengaruh efektifitas pelatihan dan kinerja fasilitator terhadap 

kepuasan guru SMP peserta diklat di LPMP Provinsi Papua? 

 

F. Manfaat Penelitian. 

Penelitian ini akan memberikan konstribusi bagi berbagai pihak antara lain: 

1. Kepala LPMP dan kepala-kepala seksi LPMP Papua. 
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 Sebagai bahan masukan untuk diketahui tingkat kualitas dan efektifitas  

pelatihan  

2. Panitia Penyelenggara 

Sebagai bahan masukan untuk diketahui tingkat pelayanan mereka terhadap 

peserta diklat sehingga dapat lebih ditingkatkan pada diklat berikutnya 

3. Fasilitator 

Sebagai bahan masukan untuk diketahui tingkat kesiapan dan kemampuan 

dirinya dalam mempersiapkan dan menyajikan materi diklat 

4. Peserta Diklat Guru SMP.  

Sebagai bahan evaluasi dan koreksi bagi dirinya untuk lebih mempersiapkan 

diri dalam mengikuti pelatihan dihari yang akan datang.  

5. Peneliti.  

Sebagai salah satu syarat penyelesaian studi untuk mendapatkan gelar 

magister.  

 

G. Anggapan Dasar 

Banyak faktor yang menentukan kepuasan peserta diklat dalam suatu proses 

kediklatan. Dari proses kediklatan tersebut, peran panitia penyelenggara dan 

fasilitatorlah sebagai salah satu penentu kepuasan dalam kediklatan. Proses efektifitas 

kediklatan yang dilakukan panitia penyelenggara dan fasilitator sangat menentukan 

outcome dan achievement peserta diklat.  

 Berdasarkan pada pemikiran di atas, maka yang menjadi anggapan dasar 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Efektifitas pelatihan guru SMP peserta diklat di LPMP Provinsi Papua 

memberikan dampak positif yang efektif dan efisien terhadap kepuasan peserta 

diklat. 
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2. Kinerja fasilitator pada diklat guru SMP di LPMP Provinsi Papua memenuhi 

kebutuhan pelanggan dengan baik 

3. Kepuasan guru SMP peserta diklat di LPMP Provinsi Papua  memberikan 

dampak positif terhadap kenyamanan, ketertiban dan efisiensi segala sumber 

daya yang diperlukan pada pelaksanaan diklat. 

4. Pengaruh efektifitas pelatihan terhadap kepuasan guru SMP peserta diklat di 

LPMP Provinsi Papua merupakan suatu upaya pengelolaan yang dilakukan 

dalam rangka menciptakan kepuasan terhadap peserta dan memberikan dampak 

positif terhadap kenyamanan, ketertiban dan efisiensi segala sumber daya yang 

diperlukan dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). 

5. Pengaruh kinerja fasilitator  terhadap kepuasan guru SMP peserta diklat di 

LPMP Provinsi Papua memberikan dampak positif yang efektif dan efisien. 

6. Pengaruh efektifitas pelatihan dan kinerja fasilitator terhadap kepuasan guru 

SMP peserta diklat di LPMP Provinsi Papua meningkatkan mutu/kualitas 

management pelayanan pelatihan dengan mengoptimalkan sumber daya yang 

ada. 

 

H. Hipotesis Penelitian. 

 Hipotesis merupakan dugaan sementara yang perlu diuji kebenarannya 

melalui penelitian ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Sugiyono (1999:39) bahwa 

”hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian”. 

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini  untuk rumusan masalah yang pertama: 

H0 : terdapat pengaruh efektifitas pelatihan terhadap kepuasan guru SMP peserta 

diklat. 

Sedangkan hipotesis yang diajukan untuk rumusan masalah yang kedua adalah: 

H0 : terdapat pengaruh kinerja fasilitator terhadap kepuasan guru SMP peserta diklat.  

I. Defenisi Operasional. 

 Untuk menghindari timbulnya kesimpang siuran dan kesalahpahaman 

terhadap judul penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan beberapa istilah 
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sehingga terdapat kesamaan landasan berfikir antara peneliti dan pembaca yang 

berkaitan dengan judul penelitian, yaitu Pengaruh Efektifitas  Pelatihan dan Kinerja 

Fasilitator terhadap Kepuasan Guru SMP Peserta Diklat di Lembaga Penjaminan 

Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Papua. 

 

1. Efektifitas Pelatihan. 

a. Efektivitas 

 Efektifitas dalam penelitian ini adalah kegiatan-kegiatan pelatihan yang 

memperimbangkan pada penekanan: cara, sikap, layanan, dan sopan santun serta 

fasilitas, namun berupaya mencapai target secara optimal. 

 

b. Pelatihan  

 Pelatihan merupakan bagian dari pendidikan. Umumnya pelatihan 

dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan kerja dalam 

waktu yang relatif singkat. Suatu pelatihan berupaya menyiapkan para karyawan 

untuk melakukan pekerjaan yang dihadapi. Pendidikan lebih bersifat filosofis dan 

teoritis. Pendidikan dan pelatihan mempunyai tujuan yang sama yaitu pembelajaran. 

Dalam pembelajaran terdapat pemahaman secara implisit. Melalui pemahaman, 

karyawan dimungkinkan untuk menjadi seorang inovator, pengambil inisiatif, 

pemecah masalah yang kreatif, menjadi karyawan yang efektif dan efisien dalam 

melakukan pekerjaan.  

 

2. Kinerja Fasilitator. 

a. Kinerja 

 Nanang Fattah (2004;19) menyatakan ”kinerja (performance) adalah 

ungkapan kemampuan yang didasari oleh pengetahuan,sikap dan ketrampilan, dan 

motivasi dalam menghasilkan sesuatu”.  
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 Menurut pendapat LAN,1997 (dalam Mulyasa, 2004:136) menyatakan ” 

kinerja atau performansi dapat diartikan sebagai prestasi kerja,pelaksanaan kerja, 

pencapaian kerja, hasil kerja atau unjuk kerja”.  

 Menilik  ke dua kutipan di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa kinerja 

adalah unjuk kerja atau perilaku kerja yang ditampilkan oleh seseorang dalam 

pelaksanaan pekerjaannya dibanding dengan standar tertentu yang berlaku dalam 

rangka usaha pencapaian tujuan organisasi. 

 

b. Fasilitator 

Pengertian fasilitator dalam penelitian ini adalah fasilitator yang benar-benar 

menduduki jabatan fungsional artinya para pejabat struktural/ dosen/widyaiswara 

yang diberi tugas untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam suatu pelatihan 

atau diklat. Para fasilitator yang dilibatkan dalam penyelenggaraan suatu diklat 

mempunyai andil yang sangat besar dalam mensukseskan pencapaian tujuan diklat 

bersangkutan. 

 

3. Kepuasan guru SMP peserata diklat. 

 Dalam Tjipto Fandy dan Gregorius Chandra (2005:195) kata kepuasan 

(satisfaction) berasal dari bahasa latin, ”statis” artinya cukup baik, memadai dan 

”facio” artinya melakukan atau membuat. Jadi kepuasan bisa diartikan sebagai upaya 

pemenuhan sesuatu atau membuat sesuatu memadai. 

Kepuasan peserta diklat dalam penelitian ini adalah tingkat perasaan yang dimiliki 

peserta diklat setelah melakukan program pendidikan dan pelatihan dirasakan 

mendapat hasil diklat melebihi harapan yang diinginkan 


