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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Penelitian 

Perubahan lingkungan pada saat ini berkembang dengan sangat kompleks dan 

cepat, hal tersebut ditandai oleh faktor-faktor seperti globalisasi, perkembangan 

teknologi, dan penyebaran teknologi. Seperti yang diungkapkan oleh Marwansyah 

(2012: 2) Faktor-faktor seperti globalisasi dan teknologi telah menimbulkan 

perubahan dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat di seluruh 

dunia, termasuk Indonesia. Perubahan lingkungan yang kompleks dan dinamis itu 

akan mempengaruhi kemampuan organisasi untuk berkompetisi dan 

mempertahankan daya saingnya. Kemampuan ini pada gilirannya akan sangat 

ditentukan oleh mutu sumber daya manusia yang dimiliki. 

Pembangunan nasional pada hakekatnya adalah membangun manusia 

seutuhnya, melalui pendidikan hal tersebut dapat terarah dengan baik seperti yang 

tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional secara umum dikutip dari (UU Sisdiknas, 

2003: 5) sebagai berikut : 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

 

Pendidikan yang terencana dan terarah tersebut di selenggarakan pada tiga 

jalur layanan pendidikan yang telah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan UU 

Sisdiknas, dalam Bab 1 Pasal 1, tentang pembagian jalur pendidikan di Indonesia 

yaitu : 

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang 

yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, 

sedangkan pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan pendidikan di luar 

pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, 

dan yang ketiga pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan.
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Dalam penyelenggaraannya melalui tiga jalur pendidikan, merupakan suatu 

proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung 

sepanjang hayat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. Pada 

dasarnya, pendidikan nonformal bertujuan memenuhi kebutuhan peserta didik 

untuk kehidupan kini dan masa depannya, yang dapat diterapkan langsung di 

kehidupan lingkungannya dengan wujud keterampilan. Kegiatan belajar bagi 

pendidikan nonformal dilakukan di lingkungan masyarakat dan lembaga, juga 

dapat dilakukan di dalam satuan pendidikan non formal seperti Sanggar Kegiatan 

Belajar (SKB), pusat latihan dan sebagainya. Dilihat dari penyelenggaraannya 

pendidikan nonformal terbagi atas satuan pendidikan dan jenis pendidikan, sesuai 

dengan UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 26 tentang Pendidikan Nonformal 

menyatakan bahwa Satuan Pendidikan Nonformal terdiri atas lembaga kursus, 

lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan 

majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. 

Dalam satuan pendidikan nonformal, kursus dan pelatihan diselenggarakan 

bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan 

hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, 

usaha mandiri, dan atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut 

tercantum dalam UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003 Pasal 26. Sebagai salah satu 

satuan pendidikan non formal, pelatihan mempunyai pengertian yang 

diungkapkan oleh Simamora (Kamil, 2010: 4) bahwa pelatihan adalah  

“serangkaian aktivitas yang dirancang untuk meningkatkan keahlian-keahlian, 

pengetahuan, pengalaman, ataupun perubahan sikap seorang individu”. 

Sedangkan tujuan dari pelatihan yang di ungkapkan oleh Dale S. Beach (1975) 

dalam (Kamil, 2010: 10) adalah “the objective of training is to achive a change in 

the behavior of those trained (Tujuan pelatihan adalah untuk memperoleh 

perubahan dalam tingkah laku mereka yang dilatih)”. Dapat disimpulkan bahwa 

tujuan menurut Dale disini lebih menekankan pada perubahan tingkah laku 

seorang yang dilatih. 

Menurut Artasasmita (1985: 21-22) Pelatihan dapat memberikan manfaat 

pengetahuan, sikap dan keterampilan mengenai suatu pekerjaan, kemudian 
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memberikan dasar yang lebih luas bagi pendidikan lanjutan, menambah 

pemahaman terhadap wawasan suatu pekerjaan, serta dapat menghasilkan 

efisiensi dan efektivitas dalam mengerjakan suatu pekerjaan.  Dengan manfaat-

manfaat seperti diatas, program pelatihan dapat menjadi alternatif dalam upaya 

pemecahan masalah yang menyangkut pembangunan sumber daya manusia yang 

terintegritas, karena pelatihan adalah suatu upaya penyempurnaan dan perbaikan 

nilai-nilai menjadi suatu nilai baru menuju pembangunan nasional. Mengutip 

pendapat dari Triguno (1996: 7) bahwa sumber daya manusia memerlukan 

pembenahan dalam pengembangan sumber daya manusia  agar mampu 

memberikan kualitas kerja yang baik bagi pembangunan nasional. 

Dalam Seminar KORPRI (Triguno, 1996: 3) Budaya kerja merupakan salah 

satu komponen kualitas manusia yang sangat melekat dengan identitas bangsa dan 

menjadi tolak ukur dalam pembangunan. Budaya kerja tidak akan muncul begitu 

saja, akan tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh melalui suatu proses 

yang terkendali dengan melibatkan sumber daya manusia dalam seperangkat 

sistem, alat-alat dan teknik pendukung. Triguno (1996: 31) juga mengungkapkan 

apa yang terkandung dalam budaya kerja adalah strategi untuk mencapai 

keberhasilan masa depan dalam membangun sumber daya manusia dan organisasi 

melalui pelatihan alami. Dengan hal tersebut maka pelatihan dapat dikatakan 

penting bagi organisasi atau perusahaan maupun lembaga apapun dalam upaya 

pembenahan dan pengembangan sumber daya manusia bagi pambangunan 

nasional. 

Lembaga pelatihan merupakan satuan pendidikan nonformal yang mewadahi 

kebutuhan pendidikan dan pelatihan masyarakat. Salah satu lembaga yang 

mempunyai program pelatihan adalah lembaga pelatihan manajemen qolbu, 

sekarang lebih dikenal dengan nama Daarut Tauhid Training Center (DTTC). 

Pelatihan yang diselenggarakan oleh DTTC meliputi pengembangan sumber daya 

manusia dalam menyelenggarakan pelatihan, pendidikan, pembinaan dan 

konsultasi berbasis manajemen qolbu. Program pelatihan yang dilaksanakan oleh 

DTTC meliputi pelatihan manajemen qolbu dewasa dan pelatihan manajemen 

qolbu remaja. Pelatihan manajemen qolbu dewasa saat ini telah diminati oleh 
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masyarakat, perusahaan swasta, maupun perusahaan non-swasta, karena program 

pelatihan yang di kemas oleh DTTC tidak hanya dilakukan di dalam 

ruangan/kelas, tetapi juga melalui proses pembelajaran di luar ruangan atau di 

alam terbuka yaitu melalui kegiatan outbound, sebagai proses pembelajaran dari 

pengalaman (Experiential learning) serta mempunyai ciri khas dalam konteks 

spiritual. 

Beberapa perusahaan swasta maupun non swasta akan memerlukan 

penyelenggaraan pelatihan dalam peningkatan kinerja bagi karyawan 

perusahaannya, begitupula dengan perusahaan swasta Adira Finance yang bekerja 

sama dengan lembaga DTTC. Kebutuhan akan peningkatan kinerja serta 

kesadaran spiritual bagi karyawan dirasakan oleh Adira Finance dalam memenuhi 

kualitas budaya kerja perusahaannya. Keragaman sumber daya manusia pada 

perusahaan mengakibatkan perbedaan cara kerja, motivasi kerja, serta kebiasaan 

para karyawannya, sehingga dalam bekerja karyawan sering dihadapkan dengan 

permasalahan kurangnya motivasi dalam bekerja, adanya pelanggaran peraturan 

perusahaan yang telah ditetapkan, kemudian karyawan belum sepenuhnya 

memiliki kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan visi-misi perusahaan. Hal 

tersebut dirasa perusahaan menjadi hambatan dalam peningkatan dan 

pengembangan budaya kerja karyawannya. Budaya kerja merupakan kebiasaan 

yang telah membudaya pada diri juga organisasi tercermin dari perilaku terwujud 

dalam bekerja sehari-hari, sehingga diperlukan sebuah kesadaran penuh pada diri 

masing-masing dalam kehidupan selama bekerja. Maka dari itu perusahaan 

berusaha memperbaiki keadaan budaya kerja karyawannya dengan proses 

pembelajaran yang dirasa mampu merubah budaya kerja karyawannya dalam 

mewujudkan kualitas kerja yang baik bagi perusahaan, proses pembelajaran yang 

melibatkan seluruh rangkaian aktifitas serta kesadaran spiritual para karyawannya, 

sehingga karyawan mempunyai pengalaman yang nyata dalam mengaplikasikan 

hasil pelatihan tersebut dengan tema pelatihan yang mereka butuhkan yaitu 

“Spiritual team bonding”.  

Dari hasil identifikasi, bahwa program pelatihan yang disajikan oleh lembaga 

DTTC merupakan program pelatihan yang pada saat ini dibutuhkan oleh 
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perusahaan swasta seperti Adira Finance karena dengan variasi proses 

pembelajaran yang dilakukan mencakup proses pembelajaran yang jarang 

dilakukan oleh lembaga pelatihan lainnya dengan konteks spiritualnya. 

Perusahaan merasa tertarik dengan kekhasan yang dimiliki oleh lembaga DTTC 

dalam upaya perbaikan karyawan melalui kegiatan fisik, yang mengarah kepada 

kegiatan keakraban dan komunikasi diantara karyawan sehingga diharapkan 

memunculkan kebiasaan dan perilaku yang baik setelah pelatihan untuk 

keseharian bekerjanya.    

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa tertarik dalam mengkaji lebih dalam 

mengenai penerapan metode outbound pada pelatihan spiritual team bonding 

dalam meningkatkan budaya kerja karyawan (Studi Deskriptif di Lembaga 

Pelatihan “Daarut Tauhiid Training Center” Yayasan Daarut Tauhiid Bandung). 

B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil observasi lapangan, maka 

teridentifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

a. Meningkatnya kebutuhan kinerja karyawan seperti penyesuaian kebiasaan 

dalam bekerja, motivasi dalam bekerja, serta penghayatan nilai-nilai dan 

kebutuhan spiritual dalam meningkatkan budaya kerjanya di dalam perusahaan. 

b. Perbedaan budaya kerja antar karyawan mengakibatkan kurangnya 

keseimbangan budaya kerja karyawan, sehingga dibutuhkan kegiatan yang 

mendekatkan komunikasi dan keakraban. 

c. Mayoritas karyawan belum menyesuaikan kebiasaan-kebiasaan yang 

dimilikinya selama bekerja, karyawan belum memiliki kesadaran 

pengaplikasian nilai-nilai dalam bekerja terhadap perusahaan, dimana nilai-

nilai tersebut menjadi nilai dasar produktifitas, serta karyawan belum dapat 

mematuhi peraturan sepenuhnya yang telah ditetapkan perusahaan.  

d. Pembelajaran dikemas dengan aktifitas fisik seperti outbound, karena metode 

pembelajaran yang klasikal dirasa kurang. 
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2. Perumusan Masalah 

Dari uraian yang dipaparkan pada identifikasi masalah, penulis membatasi 

permasalahan penelitian terkait dengan penerapan metode outbound dalam 

pelatihan spiritual team bonding. Untuk memperjelas lingkup penelitian, maka 

penulis merumuskan ke beberapa bentuk pertanyaan menjadi rumusan masalah 

dalam penelitian ini yaitu: 

a. Bagaimana kondisi budaya kerja karyawan sebelum mengikuti pelatihan 

spiritual team bonding? 

b. Bagaimana penerapan metode outbound pada pelatihan spiritual team bonding 

dalam meningkatkan budaya kerja karyawan? 

c. Apa saja faktor pendukung dan penghambat penerapan metode outbound pada 

pelatihan spiritual team bonding dalam meningkatkan budaya kerja karyawan? 

d. Bagaimana perubahan budaya kerja yang terjadi pada karyawan setelah 

mengikuti pelatihan spiritual team bonding? 

C. Tujuan Penelitian 

Secara umum, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran 

penerapan metode outbound pada pelatihan spiritual team bonding dalam 

meningkatkan budaya kerja karyawan. Secara Khusus, tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah : 

1. Untuk memperoleh gambaran kondisi budaya kerja karyawan sebelum 

mengikuti pelatihan spiritual team bonding. 

2. Untuk mendeskripsikan penerapan metode outbound pada pelatihan spiritual 

team bonding dalam meningkatkan budaya kerja karyawan. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat penerapan metode 

outbond pada pelatihan spiritual team bonding dalam meningkatkan budaya 

kerja karyawan. 

4. Untuk memperoleh gambaran perubahan budaya kerja yang terjadi pada 

karyawan setelah mengikuti pelatihan spiritual team bonding? 
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D. Manfaat / Signifikansi Penelitian 

Dari penelitian ini, peneliti berharap dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Secara Konseptual, penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan 

konsep pengelola pelatihan mengenai prinsip-prinsip metode pelatihan, dalam 

meningkatkan budaya kerja. 

2. Secara Praktis bagi penyelenggara pelatihan, temuan ini dapat dijadikan bahan 

referensi dan informasi untuk pengembangan penerapan strategi dalam metode 

pelatihan yang efektif di lembaga pelatihan. 

3. Sebagai bahan referensi apabila ada pihak yang berminat meneliti lebih lanjut 

terhadap bidang yang sama. 

4. Bagi peneliti, manfaat penelitian ini untuk menguatkan pengetahuan, wawasan 

serta keterampilan mengimplementasikan teori dalam pengaplikasian inovasi 

metode pelatihan di lembaga pelatihan. 

E.   Struktur Organisasi Skripsi 

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti menyajikan sistematika penulisan 

skripsi sebagai berikut : 

BAB I, Pendahuluan, membahas tentang latar belakang masalah, identifikasi dan 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

organisasi skripsi. 

BAB II, Kajian Pustaka, sebagai landasan konsepsi penelitian ini, mencakup 

konsep pendidikan nonformal dalam program pelatihan, konsep pelatihan, dan 

konsep budaya kerja 

BAB III, Metodologi Penelitian, membahas mengenai lokasi dan subjek 

penelitian, desain penelitian, metode penelitian, instrumen penelitian, proses 

pengembangan instrumen, teknik pengumpul data, triangulasi data, analisis data. 

BAB IV, Hasil penelitian meliputi: gambaran lokasi penelitian, gambaran umum 

program pelatihan, gambaran subjek penelitian, deskripsi hasil penelitian dan 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V, Kesimpulan dan Saran, membahas kesimpulan hasil penelitian dan 

beberapa saran yang dapat direkomendasikan sebagai hasil temuan penelitian. 


