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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang 

Kesejahteraan merupakan suatu keadaan dimana terpenuhinya segala 

kebutuhan hidup kita. Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009, tentang 

Kesejahteraan Masyarakat, yaitu kondisi terpenuhinya kebutuhan material, 

spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu 

mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Seiring 

dengan kemajuan di bidang pengetahuan, maka berkembang pula penelitian 

dan studi di bidang kesejahteraan manusia, sehingga melahirkan konsep-

konsep kesejahteraan sosial, pelayanan sosial, pekerjaan sosial dan jaminan 

sosial. Berbagai konsep kesejahteraan sosial hadir dengan membawa tujuan 

dan fungsi tersendiri yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah 

yang lebih baik. Berkembangnya ilmu kesejahteraan sosial juga diharapkan 

mampu memberikan langkah yang tepat dalam menentukan kebijakan-

kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Usaha kesejahteraan 

sosial tidak hanya dilaksanakan jika timbul hambatan atau masalah, tetapi juga 

dilakukan sebagai pengembangan sumber-sumber daya untuk menumbuhkan, 

membina dan meningkatkan terwujudnya kesejahteraan sosial serta 

menunjang usaha-usaha lain yang mempunyai tujuan sama.  

Prioritas utama kesejahteraan sosial mengupayakan terciptanya pelayanan 

pendidikan yang baik, serta pelayanan kesehatan yang dapat memfasilitasi 

masyarakat dalam kehidupannya. Dilansir dari rubrik opini tahun 2013 online 

CPPS UGM dalam Seminar Nasional “Pergeseran dari MDGs menjadi SDGs” 

oleh Muhadjir Darwin (Juli, 2013), salah satu bentuk upaya dalam 

memperjuangkan kesejahteraan sosial adalah Millennium Development Goals 

(MDGs) yaitu sebuah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara 

dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang juga 
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membicarakan mengenai target target yang harus dicapai dalam upaya 

kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat. Awal tahun 2016 

Millennium Development Goals (MDGs) digantikan dengan Suistainable 

development goals (SDGs), Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan 

Millenium Development Goals (MDGs) dimana konsep itu sudah berakhir 

pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan 

perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang 

diganti SDGs. 

Merujuk pada tujuan utama Millennium Development Goals (MDGs) pada 

awal tahun 2007, pemerintah mulai membentuk Program Keluarga Harapan 

(PKH) sebagai jembatan dalam upaya memenuhi target 

Millennium Development Goals (MDGs). Dilansir dari tajuk online tahun 

2017 Kementerian Sosial, tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi 

kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia terutama pada 

kelompok masyarakat miskin. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya 

mempercepat pencapaian target MDGs. Secara khusus, tujuan PKH terdiri dari 

1. Meningkatkan kemampuan Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) untuk 

mengakses/memanfaatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan. 

2. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil/nifas dan anak dibawah 

6 tahun dari RTSM. Melalui pemberian insentif untuk melakukan 

kunjungan kesehatan yang bersifat preventif (pencegahan dan bukan 

pengobatan). Agar terjadi pengurangan angka kematian bayi dan balita, 

dan pengurangan kematian ibu melahirkan. 

3. Meningkatkan angka partispasi pendidikan anak - anak (usia wajib belajar 

SD/SMP) RTSM dan upaya mengurangi angka pekerja anak pada keluarga 

yang sangat miskin. 

4. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi RTSM. 

5. Pengurangan penduduk miskin dan kelaparan. 

Keluarga Harapan dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan yang 

memiliki agen of change atau biasa kita sebut pendamping, bertugas 
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mendampingi masyarakat. Pendamping dibutuhkan bukan hanya sebagai 

pembawa program tetapi pendamping dipandang sebagai fasilitator dan 

seorang pendidik bagi masyarakat. Pendamping juga ditugaskan membantu 

masyarakat dalam memberikan informasi agar mereka dapat membuat 

keputusan secara benar. Pendamping tidak hanya bertugas sebagai penyebar 

ide-ide baru ke masyarakat. Pendamping dalam PKH merupakan pelaksana 

jalannya program dan mendampingi masyarakat dalam setiap kegiatan 

program. Hal tersebut tercantum dalam buku pedoman umum yang disusun 

oleh Tim Penyusun Buku PKH (2008). Seorang pendamping masyarakat harus 

mempunyai kompetensi dan penguasaan strategi dalam membantu 

masyarakat. Hal ini penting untuk keberlanjutan dari sebuah program 

pemberdayaan PKH. Agar seluruh masyarakat dapat berpartisipasi dalam 

program pemberdayaan kesejahteraan keluarga, pendamping PKH harus 

mampu memotivasi peserta PKH untuk dapat menjadi mandiri dan berdaya. 

Serta mampu memotivasi peserta melakukan kewajiban pada komponen 

pendidikan yaitu berpartisipasi aktif dalam pendidikan dasar wajib sembilan 

tahun.  

Berdasarkan pedoman pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) 

pada laman Kementerian Sosial, pendamping sebagai salah satu unsur penting 

dan strategis dalam pelaksanaan PKH perlu dibekali dan ditingkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap profesionalnya dalam melaksanakan 

pendampingan kepada keluarga miskin yang menjadi peserta PKH. Kehadiran 

pendamping yang kompeten dalam pelaksanaan PKH diharapkan mampu 

memperlancar tercapainya tujuan PKH bahkan dapat membantu keluarga 

miskin yang menjadi peserta PKH menjadi lebih berdaya. Lebih jauh lagi, 

pendamping diharapkan dapat mendorong dan membantu peserta PKH untuk 

keluar dari lingkaran kemiskinan. Menurut Nuryanto (2008) terdapat 10 

dimensi kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pendamping, 

diantaranya adalah keefektifan komunikasi/ sosialisasi, membangun jejaring 

kerja, dan pemahaman terhadap wilayah. 
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Kompetensi sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui upaya 

proses pendidikan, 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. 

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. 

Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) 

Bandung merupakan salah satu lembaga pemerintah yang menjadi tempat 

penyelenggara pelatihan untuk para Pekerja Sosial, Tenaga Fungsional, 

Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang 

berada di wilayah kerja BBPPKS Bandung. Berdasarkan studi pendahuluan 

penulis di lapangan, suatu keharusan bagi sebuah Balai Pendidikan dan 

Pelatihan untuk menciptakan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia 
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untuk memenuhi kebutuhan masyarakat luas, untuk dapat mewujudkan para 

pegawai yang dapat memberikan pelayanan dan kualitas kerja bagi masyarakat 

luas. Divisi Bagian Diklat merupakan salah satu bidang tugas yang ada di 

BBPPKS Bandung, terdiri dari Divisi Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial 

Pegawai (TKSP), dan Divisi Diklat Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat 

(TKSM). Salah satu penyelenggaraan pelatihan di dalam divisi Diklat TKSM, 

terdapat Diklat Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH). Tujuan dari 

Diklat Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) secara umum adalah 

peserta Diklat mampu mengaplikasikan pengetahuan, nilai dan keterampilan, 

agar dapat melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya dalam menyelenggarakan 

Program Keluarga Harapan (PKH) di wilayahnya masing-masing.(hasil 

wawancara dengan bagian Diklat BBPPKS Bandung)  

Dilansir dari artikel online, yang di posting oleh Abu Alief pada tanggal 

17-08-2017,http://pkhpringsewu.blogspot.co.id/2016/07/karena-operator-dan-

pendamping-pkh.html. Pendampingan sosial yang dilakukan oleh pendamping 

PKH menjadi harapan besar untuk tercapainya tingkat kesejahteraan yang 

lebih baik agar bisa mengantarkan Keluarga Sangat Miskin (KSM) peserta 

PKH menuju gerbang kebebasan dari kemiskinan dan keterpurukan. Untuk 

itulah diperlukannya komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas kerjanya 

dalam pendampingan sosial, serta mengupayakan kepastian terlaksananya 

komplementaritas program bagi seluruh peserta PKH dampinganya. 

Komplementaritas yang merupakan komponen pelengkap program untuk 

memenuhi kebutuhan dasar KSM berupa program perlindungan sosial dan 

jaminan sosial didesain untuk saling melengkapi sehingga menimbulkan daya 

ungkit yang besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin. 

Dalam hal ini seluruh peserta PKH berhak memperoleh bantuan 

komplementaritas lainnya dan itu menjadi agenda utama bagi pendamping 

PKH dalam pendampingan sosial yang dilakukannya. 

Untuk menwujudkan hal tersebut tidak cukup hanya bertumpu pada 

inisiasi dari pendamping PKH semata, akan tetapi perlu adanya upaya serius 

yang terintegrasi antar elemen pokok yang terlibat langsung dalam 

https://www.blogger.com/profile/00571389877405585464
http://pkhpringsewu.blogspot.co.id/2016/07/karena-operator-dan-pendamping-pkh.html
http://pkhpringsewu.blogspot.co.id/2016/07/karena-operator-dan-pendamping-pkh.html
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pelaksanaan PKH. Mulai dari perencanaan, pemetaan, penyusunan program, 

sampai dengan eksekusi program di lapangan. Serta bagian penting yang 

menjadi keharusan adalah monitoring dan evaluasi atas setiap tahapan satuan 

program yang dilaksanakan. Pada titik inilah terdapat pertemuan antara stake 

holder dan pelaksana program di lapangan yang bisa sangat menentukan 

apakah satuan program yang dilaksanakan sesuai sasaran dan apakah peserta 

PKH sudah mendapatkan manfaat atas setiap program yang ada sebagai 

amanat komplementaritas program PKH. Ini menjadi sangat penting untuk 

dipastikan, karena desain awal adanya program-program pelengkap tersebut 

untuk mempercepat daya ungkit agar KSM peserta PKH segera mentas dari 

kemiskinannya.  

 

Gambar 1.1 Komplementaritas Program PKH 2016 

Berdasarkan pada hal tersebut, maka seluruh pendamping PKH diharapkan 

secara berlanjut memiliki inisiasi untuk mengevaluasi pelaksanaan 

pendampingan sosial yang dilakukannya hingga bisa memastikan seluruh 

peserta PKH dampingannya sudah mendapatkan setiap program dari 

komplementaritas program yang ada. Upaya tersebut bisa dimulai dengan 

memutahirkan data base KSM dampingan, advokasi, dan meningkatkan 

sinergitas dan koordinasi rutin dengan stake holder terkait. Jika semua sudah 

https://1.bp.blogspot.com/-BMTz_ac1cOI/V4PMba7-b8I/AAAAAAAAGtA/sGPDxEL4VykcTqxYJGUY16XauvQZkH_aACLcB/s1600/KOMPLEMENTARITAS%2Bcopy.jpg
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bisa terintegrasi dengan baik, maka capaian hasil atas komplementaritas 

program PKH akan memberikan dampak atas perbaikan tingkat kemampuan 

dan kesejahteraan KSM peserta PKH. Namun yang menjadi pertanyaan besar 

dalam hal ini, sudahkah setiap pendamping PKH memiliki cukup pengetahuan 

dan telah mampu melaksanakan kewajibannya dalam mengupayakan 

kompementaritas program PKH tersebut.  

Menurut koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) kota Yogyakarta 

menyatakan bahwa, Tugas yang dikerjakan oleh pendamping diantaranya 

adalah verifikasi pemutakhiran data, memfasilitasi, mengunjungi rumah 

peserta PKH, berkoordinasi dengan aparat setempat, melakukan pertemuan 

rutin atau bulanan, kunjungan bulanan petugas kesehatan dan pendidikan, 

memberi motivasi peserta, melakukan pencatatan dan pelaporan serta 

penyaluran dana bantuan PKH. Pendamping Program Keluaraga Harapan 

(PKH) adalah sebagai penyalur atau penghubung bagi peserta PKH dalam 

menyalurkan hak-haknya yang terbatas. Jika tidak ditopang oleh jaringan dan 

pranata sosial akses bagi peserta PKH sulit untuk diakses. Permasalahan-

permasalahan sosial yang dialami oleh peserta PKH sangat kompleks dan 

beragam. Seorang peserta belum tentu mampu dalam memenuhi kebutuhan 

pokok maupun kemudahan dalam menangani permasalahan klien. Di sini 

peran pendamping sangat penting karena pendamping adalah ujung tombak 

bagi peserta PKH. 

Oleh sebab itu, seorang pendamping harus bisa melakukan menajemen. 

Manajemen dalam diri sendiri, manajemen waktu maupun manjemen stres 

menghadapi pekerjaan yang berlebihan. Di sisi lain seorang pendamping lebih 

banyak melakukan aktivitas pekerjaan di luar pekerjaan atau lapangan, 

sehingga pendamping lebih banyak berinteraksi dengan peserta PKH, maupun 

pihak-pihak yang terkait. Jadi pekerjaan yang dikerjakan seorang pendamping 

cukup banyak, maka pendamping besar kemungkinan mengalami tekanan atau 

stres yang dialami dalam pekerjaan. Dalam melaksanakan tugas 

pendampingan dimana Pendamping PKH terjun langsung ke masyarakat, 

berkoordinasi dengan instansi dan lembaga terkait juga berinteraksi langsung 
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dengan peserta penerima PKH, terdapat beberapa kendala (validasi, 

pemutakhiran data, penyaluran bantuan, verifikasi, perkumpulan kelompok, 

pelaporan bulanan, faktor eksternal dan internal). Selain kendala adapun 

tantangan yang dihadapi seorang pendamping yaitu terletak pada program 

peningkatan kapasitas yang terbatas, sehingga pendamping harus belajar 

menghadapi persoalan sekaligus melaksanakan tugas keseharian (learning by 

doing). (dilansir secara online dari skripsi Reni Dwi Nuridah, UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta) 

Disimpulkan dari beberapa informasi yang peneliti dapatkan, bukan hanya 

kendala yang terjadi pada pendamping PKH dalam menjalankan tugasnya, 

namun di sisi lain masih banyak pula pendamping PKH yang masih belum 

bisa mengaplikasikan ilmunya secara menyeluruh selama menjalankan 

tugasnya sebagai seorang pendamping PKH, karena pada dasarnya tugas 

menajdi seorang pendamping PKH adalah bukan sekedar menjadi perantara 

antara pemerintah dengan masyarakat, namun pendamping PKH dituntut 

menjadi seorang fasilitator, motivator dan educator di masyarakat. 

Dikutip dari jurnal yang ditulis oleh Kessels dan Poell dalam Developing 

Human Resources (2004) Andragogi menjadi sesuatu yang ditawarkan untuk 

menolong orang dewasa yang mempunyai keterbatasan kemampuan menjadi 

mampu meningkatkan kualitas dirinya. Dengan menggunakan pengalaman 

pribadi yang dijadikan sumber belajar, serta dalam menghadapi permasalahan 

pekerjaan. Pekerjaan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pekerjaan 

menjadi seorang pendamping Program Keluarga Harapan yang berada dalam 

lingkup organisasi. Menurut Kessels dan Poell dalam jurnal Developing 

Human Resources tahun 2004, Upaya dalam pengembangan produktivitas 

pengetahuan seorang karyawan, lingkungan kerja harus diubah menjadi 

lingkungan belajar yang kondusif, yang dapat menciptakan kebiasaan baru 

dalam berinovasi. Maka dari itu, HRD harus memainkan dan membutuhkan 

konsep andragogi yang dapat menjadi fondasi berdasarkan empat asumsi 

pendidikan orang dewasa dalam upaya meningkatkan kinerja Karyawan. 

Berdasarkan tulisan Kessels dan Poell diatas, dapat kita asumsikan karyawan 
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yang disebutkan pada kasus tersebut dalam penelitian ini dapat diartikan 

adalah seorang pendamping PKH yang akan belajar dalam kegiatan pelatihan 

dan akan mendapatkan pengetahuan serta keterampilan baru setelah mengikuti 

pelatihan. Kompetensi pada pelatihan disini menurut Mc. Ashan dalam 

(Sudarmanto, 2009, hlm.48) adalah pengetahuan, keahlian, dan kemampuan 

yang dimiliki seseorang yang menjadi bagian dari dirinya. Sehingga dia bisa 

menjalankan penampilan kognisi, afeksi, dan perilaku psikomotorik tertentu 

pekerja sosial, dimana pekerja sosial dalam definisi seorang pendamping 

Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki keahlian dalam menjalin 

komunikasi sosial, keahlian membangun jejaring kerja, dan pemahaman 

terhadap wilayah. 

B. Perumusan Masalah 

Dari pemaparan di atas, penulis melakukan identifikasi masalah berdasarkan 

latar belakang fakta di lapangan serta studi pendahuluan yang telah dilakukan. 

1. Identifikasi masalah 

Masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah : 

a. Pendamping PKH belum memiliki cukup pengetahuan dan belum mampu 

melaksanakan kewajibannya dalam mengupayakan komplementaritas 

program PKH. 

b. Diketahui di beberapa daerah pendamping PKH belum mengoptimalkan 

keahliannya dalam membimbing masyarakat peserta PKH. 

c. Permasalahan-permasalahan sosial yang dialami oleh peserta PKH sangat 

kompleks dan beragam, maka pendamping PKH dituntut memiliki 

kompetensi yang dapat membantu permasalahan-permasalahan tersebut. 

d. Terdapat beberapa kendala (validasi, pemutakhiran data, penyaluran bantuan, 

verifikasi, perkumpulan kelompok, pelaporan bulanan, faktor eksternal dan 

internal) yang dialami oleh pendamping PKH dalam melaksanakan tugasnya. 

e. Tantangan yang dihadapi seorang pendamping yaitu terletak pada program 

peningkatan kapasitas yang terbatas, sehingga pendamping harus belajar 
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menghadapi persoalan sekaligus melaksanakan tugas keseharian (learning by 

doing). 

f. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan pada Diklat Pendamping PKH 

menggunakan pendekatan Andragogi, dan peserta pelatihan terlibat aktif 

dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dibekali selama proses 

pembelajaran di dalam kelas. 

g. Latar belakang pendidikan peserta pelatihan yang beragam, serta 

perbedaan usia peserta pelatihan yang dimiliki setiap peserta dalam 

mengikuti Diklat Pendamping PKH mencipatakan perbedaan suasana 

belajar. 

h. Andragogi merupakan teori pembelajaran yang masih unggul untuk 

diaplikasikan dalam kegiatan pembelaran orang dewasa. 

 

2. Rumusan masalah  

Dari masalah yang telah teridentifikasi di atas, penulis merasa tertarik 

untuk meneliti peningkatan kompetensi yang dilakukan dalam usahanya 

melalui pelatihan dan faktor-faktor yang mempengaruhi di dalamnya, yaitu 

seberapa besar pengaruh asumsi diri orang dewasa dan proses pembelajaran 

dalam usahanya meningkatkan kompetensi peserta pelatihan. Keluaran dari 

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pengembang 

penyelenggaraan program pelatihan.  

3. Pertanyaan penelitian  

Berdasarkan  rumusan masalah penelitian di atas, penulis merumuskan 

beberapa pertanyaan penelitian di antaranya sebagai berikut: 

a. Bagaimana asumsi diri pendamping PKH? 

b. Bagaimana proses pembelajaran Andragogi pada pelatihan pendamping 

PKH? 

c. Bagaiamana kompetensi pendamping PKH? 

d. Bagaimana pengaruh asumsi diri dan proses pembelajaran Andragogi 

terhadap kompetensi pendamping PKH? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui asumsi diri pendamping PKH. 

2. Untuk mengetahui proses pembelajaran Andragogi pada pelatihan 

pendamping PKH. 

3. Untuk mengetahui kompetensi pendamping PKH. 

4. Untuk mengetahui pengaruh asumsi diri dan proses pembelajaran 

Andragogi terhadap kompetensi pendamping PKH. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki dua manfaat, yaitu secara teoritis dan 

praktis. 

1. Secara teoritis 

Berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan, diharapkan dapat 

memberikan sumbangan dan memperkaya pengembangan teori ilmu 

pendidikan terutama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang 

lebih difokuskan kepada proses pembelajaran agar proses pembelajaran 

mempunyai nilai kebermaknaan, sehingga dapat memberikan sumbangan 

terhadap konsep pengembangan pendekatan pembelajaran orang dewasa 

dalam pelatihan, juga sebagai bahan untuk memperbaiki proses pembelajaran 

dari berbagai pendekatan dan kondisi lingkungan belajar pada orang dewasa 

dalam pelaksanaan program pelatihan. 

2. Secara praktis 

Hasil penelitian ini, secara praktis diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

dorongan yang positif bagi kita semua, bahwasannya proses pembelajaran 

pada pendidikan luar sekolah harus memiliki nilai kebermanfaatan bagi 

peserta didik. Pendidik pada pendidikan luar sekolah harus mampu 

memberikan pembelajaran yang bermakna kepada warga belajar dalam hal ini 

orang dewasa selama mereka mengikuti program pelatihan dalam lingkup 

pendidikan luar sekolah. 

E. Struktur Organisasi Tesis 
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Dalam penyusunan tesis ini, peneliti menyajikan sistematika penulisan 

tesis sebagai berikut : 

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

dan perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika 

organisasi tesis. 

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

konsep kompetensi, konsep Andragogi, proses pembelajaran, konsep pelatihan, 

BAB III, Metodologi Penelitian, membahas mengenai lokasi dan subjek 

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

pengembangan instrumen, teknik pengumpul data, analisis data. 

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

umum responden, 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.
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