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BAB V
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A.

Simpulan
Latar belakang diklat mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kompetensi

yang dimiliki oleh pengelola PKBM. Dilihat dari jenis diklat, jenjang diklat, materi
diklat, peserta diklat, dan waktu pelaksanaan diklat yang pengelola ikuti, mampu
menunjang terhadap peningkatan kompetensi dalam mengelola PKBM. Kondisi
daerah yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, latar belakang pendidikan
yang tidak linier dengan bidang pengelolaan PKBM, serta ilmu pengetahuan dan
teknologi yang terus berkembang dari zaman ke zaman, diklat memiliki peran yang
begitu penting dan menjadi salah satu sumber pengetahuan untuk menambah serta
mengembangkan

kompetensi

yang

dimiliki

pengelola

PKBM

diantaranya,

kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, dan sikap kewirausahaan.
Pengalaman kerja sebagai pengelola PKBM mampu mempengaruhi terhadap
kompetensi pengelola. Dilihat dari lama masa kerja sebagai pengelola, pengalaman
merumuskan program, pengalaman mendapatkan prestasi kerja, serta tingkat
pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pengelola, mampu menambah serta
mengembangkan kompetensi yang dimiliki dalam bidang pengelolaan PKBM. Selain
itu, keberhasilan dan kegagalan dalam mengelola program PKBM, menjadikan
pengalaman sebagai pembelajaran untuk dapat menganalisis permasalahan dan
memberikan solusi terhadap permasalahan dalam proses pengelola PKBM.
Latar belakang diklat dan pengalaman kerja mempunyai pengaruh yang besar
terhadap kompetensi pengelola atau seni mengelola PKBM. Ilmu pengetahuan dan
teknologi yang terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman, diklat dapat
memberikan inovasi terkait dengan materi, metode, media, yang mampu menunjang
terhadap peningkatan seni dalam mengelola PKBM. Dengan memiliki latar belakang
diklat yang ditunjang dengan pengalaman kerja yang luas dalam bidang pengelolaan
PKBM, pengelola mampu mendapatkan serta mengembangkan kompetensi pengelola
PKBM diantaranya, kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, serta sikap
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kewirausahaan, serta mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari – hari dan
dalam kegiatan pengelolaan PKBM.
B.

Rekomendasi

1.

Bagi Pemerintah
Memiliki latar belakang diklat pengelolaan PKBM dan pengalaman kerja

dalam mengelola PKBM sangat penting dan berpengaruh terhadap pengelola untuk
mengetahui serta menambah kompetensi dalam mengelola PKBM, karena dengan
lokasi PKBM berada pada lingkungan atau tempat tinggal yang jauh dari kota dan
butuh perhatian lebih, maka dari itu perlu ditingkatkan lagi adanya sosialisasi lebih
dan penyadaran terhadap seluruh pengelola PKBM bukan hanya ketua, atau pembina,
bahkan seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan PKBM tentang
pentingnya mengikuti diklat serta perlunya kegiatan yang bersifat memberikan
pengalaman mengelola terhadap pengelola.
2.

Bagi Pengelola PKBM
Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan rekomendasi bagi pengeola

yaitu perlunya bagi pengelola PKBM untuk menambah pengetahuan dan
ketarampilan dalam hal kompetensi sosial yakni berkomunikasi sesama pengelola,
pemerintahan, masyarakat.
3.

Bagi Peneliti lain
Kepada peneliti selanjutnya, latar belakang diklat dan pengalaman kerja memiliki

pengaruh yang besar terhadap pengetahuan dan keterampilan pengelola dalam
mengelola PKBM, tetapi masih ada faktor lain yang dapat mempengaruhi
pengetahuan dan keterampilan mengelola selain dari latar belakang diklat dan
pengalaman kerja. Maka dari itu perlu adanya peneliti lain untuk memberikan
pandangan lain yang dapat mempengaruhi terhadap kompetensi pengelola PKBM
atau penelitian tindak lanjut untuk memperkuat penelitian ini.
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