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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Pendidikan dan pelatihan atau disebut juga dengan kata diklat yang berada 

pada jalur pendidikan Non-formal, dewasa ini banyak perkembangan yang terjadi 

pada diklat, tidak hanya dipergunakan untuk aparatur negara saja namun juga 

diperuntukan pada masyarakat non aparatur negara. Pelatihan sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Sastrodipoero yang dikutip oleh Kamil (2010, hlm. 151) 

menjelaskan bahwa “Pelatihan sebagaimana proses pemberdayaan dan 

pembelajaran, artinya individu (anggota masyarakat) harus mempelajari sesuatu 

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

pekerjaan dan kehidupan sehari-hari”. Memaknai dari penjelasan tersebut makna 

dari pelatihan adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh individu dalam 

memperbaiki hidupnya agar menjadi lebih berkualitas. 

Pelatihan sendiri menurut Barbazette (2008, hlm. 2) memiliki fungsi yang 

menjelaskan “pada umumnya, fungsi pelatihan ada dalam suatu organisasi untuk 

mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan bentuk sikap yang akan 

membantu memenuhi kebutuhan bisnis”. Penjelasan tersebut menjelaskan 

pelatihan merupakan upaya dalam melakukan peningkatan kualitas individu atau 

kelompok baik dalam ranah pengetahuan, sikap, dan keterampilan dalam 

mengatasi masalah yang terjadi di dalam kehidupannya.  

Pelatihan dalam mengatasi permasalahan  kesenjangan keterampilan kerap 

kali dirasakan oleh orang dewasa dalam mengatasi permasalahan pekerjaannya 

ataupun dalam menangani kehidupannya sehari-hari. Melalui pelatihan individu 

akan mampu berperan aktif dalam proses belajar dan mampu memperbaiki 

kesenjangan keterampilan atau kemampuan dirinya dengan adanya arahan yang 

akan berakibat pada perkembangan, karena melalui pengalaman yang terdapat 

banyak hal yang dapat dipelajari. Pembelajaran pada pelatihan dengan sasaran 

orang dewasa mempunyai pendekatan yang berbeda dengan bagaimana 
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pembelajaran yang dilaksanakan kepada anak kecil. Pembelajaran dengan 

saasaran orang dewasa disebut dengan pendekatan pembelajaran Andragogi.  
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Andragogi menurut Pannen (dalam Suprijanto, 2007, hlm. 11) menyebutkan 

bahwa: 

Pendidikan orang dewasa telah dirumuskan dan diorganisir secara 

sistematis. Pendidikan dewasa dirumuskan sebagai suatu proses yang 

menumbuhkan keinginan untuk bertanya dan belajar secara berkelanjutan 

sepanjang hidup. Belajar bagi orang dewasa berhubungan dengan 

bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari jawaban. 

Pembelajaran dengan pendekatan Andragogi sebagaimana penelitian yang 

dilakukan oleh Nurhayat (2016) di BBPPKS dalam diklat Family Development 

Session menunjukan bahwa pendekatan pembelajaran yang dilakukan oleh 

Widyaiswara adalah pendekatan pembelajaran Andragogi. Penerapan pendekatan 

Andragogi telah banyak diterapkan oleh banyak lembaga di Indonesia, Badan 

Diklat di Yogyakarta dalam penelitian Hiryanto (tanpa tahun) menjelaskan bahwa 

“Penerapan konsep Andragogi sebagai upaya meningkatkan mutu lulusan adalah 

dengan mengembangkan sikap dan perilaku peserta dalam aspek tanggung jawab, 

sikap kritis, kreatifitas, kepemimpinan dan kerjasama, dan meningkatkan 

penguasaan materi pelatihan”.  

Pendekatan pembelajaran Andragogi memberikan pemahaman dan 

kemampuan praktis kepada peserta didik yang bermanfaat dalam menunjang 

kehidupan mereka. Dewasa ini banyak sekali model pembelajaran yang 

dikembangkan untuk memaksimalkan tujuan yang telah ditetapkan dari 

pendidikan. Salah satu model pembelajaran yang dipergunakan dalam 

mengembangkan kemampuan orang dewasa adalah dengan penerapan model 

experiential learning. Experiential learning yang dijelaskan Kolb (1984, hlm. 38) 

menjelaskan bahwa:  

Proses experiential learning dengan menawarkan definisi kerja 

pembelajaran. Belajar adalah proses dimana menawarkan pengetahuan yang 

diciptakan melalui transformasi pengalaman. Definisi ini menekankan 

beberapa aspek penting dari proses pembelajaran dilihat dari perspektif 

pengalaman. Pertama adalah penekanan pada proses adaptasi dan 

pembelajaran sebagai lawan konten atau hasil. Kedua adalah pengetahuan 

yang proses transformasi, yang terus menerus diciptakan dan diciptakan, 

bukan entitas independen yang akan diperoleh atau ditransmisikan. Ketiga, 

belajar mengubah pengalaman baik dalam bentuk obyektif dan subyektif 

nya. Akhirnya, untuk memahami pembelajaran, kita harus memahami 

pembelajaran, kita harus memahami sifat pengetahuan, dan sebaliknya. 
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Penjelasan diatas mengungkapkan bahwa proses experiential learning  

dimana sumber belajar yang utama adalah pengalaman itu sendiri sehingga 

pengetahuan diciptakan melalui proses transformasi pengalaman. Model 

experiential learning suatu cara untuk mengaktifkan pembelajar untuk 

membangun pengetahuan dan keterampilan serta sikap melalui pengalaman secara 

langsung. 

Model experiential learning telah banyak diterapkan dalam proses 

pembelajaran. Prasetyo (2011) dalam penelitiannya mengatakan bahwa 

“Pembelajaran experiential merupakan pembelajaran orang dewasa yang harus 

didasarkan pada pengalaman warga belajar, dimana pengalaman menjadi sumber 

yang sangat bernilai, ketika orang dewasa terampil dalam belajar, maka mereka 

memiliki kemampuan untuk belajar sepanjang hayat”. Pendapat diatas 

menyatakan bahwa model experiential learning merupakan pembelajaran yang 

memusatkan pembelajaran pada pengalaman peserta didik. Penerapan experiential 

learning  untuk meningkatkan hasil belajar dalam penelitian yang dilakukan oleh 

Astutik (2008) menjelaskan: 

(1) Penerapan pembelajaran experiential learning dilihat dari aktifitas guru 

mengalami peningkatan sebesar 15,39% yang semula pada siklus 84,6% 

menjadi 100%. (2) Faktor pendukung (a) penyajian masalah yang jelas dan 

rinci oleh guru sesuai dengan tujuan pembelajaran, (b) partisipasi siswa 

yang lebih aktif dalam pembelajaran, dan (c) suasana pembelajaran yang 

menyenangkan, santai, dan bertanggung jawab dalam bentuk diskusi. (3) 

Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pembelajaran experiential 

learning  adalah (a) waktu yang kurang efektif dan efisien, (b) kesulitan 

siswa dalam melakukan adaptasi terhadap metode experiential learning, (c) 

kurangnya kemampuan siswa dalam memahami tugas yang harusdilakukan, 

dan (d) Rendahnya rasa percaya diri siswa. (3) Aktifitas belajar siswa secara 

kesuluruhan mengalami eningkatan sebesar 16,5%. (4) Hasil belajar aspek 

psikomotor mengalami peningkatan sebesar 5,92%. 

Penerapan model experiential learming terdapat beberapa hal yang menjadi 

keunggulan dan kelemahan dari penerapan model ini. Model ini mendukung 

terjadinya proses perubahan pada individu, dimana model experiential learning 

ini menawarkan pengetahuan yang diciptakan melalui tranformasi pengalaman 

dimana pengalaman menjadi sumber belajar peserta didik, sehingga peserta didik 

yang sangat cocok diterapkan dalam model ini adalah orang dewasa dikarenakan 
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orang dewasa memiliki berbagai pengalaman yang berharga. Model experiential 

learning diterapkan dalam diklat FDS di BBPPKS Bandung, sesuai dengan apa 

yang telah diteliti oleh Triwahyuni (2016) yang telah mendeskripsikan model 

experiential learning dalam diklat FDS dari aspek proses pembelajaran diklat 

FDS. Dari penelitian tersebut menggambarkan pelaksanaan pembelajaran diklat 

FDS dari namun belum menggambarkan secara lebih jelas mengenai penerapan 

utuh dari model experiential learning.  

Model experiential learning didalam penerapan pembelajarannya tidak 

lepas dari seorang guru sebagai pengelola pembelajaran. Dalam pembelajaran 

tugas seorang guru adalah membangkitkan motivasi belajar dari peserta didik, 

banyak hal yang dapat meningkatkan motivasi belajar dari peserta didik salah 

satunya adalah strategi penerapan metode pembelajaran dan masih banyak lagi 

hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh seorang guru didalam pembelajaran agar 

tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai, hal-hal yang dipergunakan oleh 

seorang guru dalam memfasilitasi peserta didik akan sangat berpengaruh pada 

motivasi belajar peserta didik. Diluar itu, banyak sebutan untuk seorang guru 

dalam diklat ada yang dikenal dengan instruktur, pelatih, tutor, dan widyaiswara. 

Namun yang dikenal dalam diklat khususnya pada diklat kedinasan dikenal 

dengan Widyaiswara.  

Widyaiswara sebagaimana yang telah digambarkan memiliki fungsi penting 

dalam pelaksanaan pembelajaran diklat. Penerapan model experiential learning 

oleh Widyaiswara merupakan salah satu cara agar tidak hanya terjadi suatu proses 

pentransferan informasi saja dari Widyaiswara ke peserta, namun juga peserta 

diklat dapat menemukan suatu pengalaman yang baru dengan lebih praktis. 

seorang widyaiswara harus lebih kreatif dalam mengelola suatu pembelajaran agar 

terciptanya suatu kondisi pembelajaran yang efektif dan kondusif. Dalam 

pembelajaran, menurut Idris (dilansir dari makarti.lan.go.id) “Widyaiswara 

merupakan salah satu jabatan fungsional yang memilik tanggungjawab besar dan 

merupakan bagian internal dalam sistem kediklatan. Baik buruknya kualitas 

lulusan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dapat dikatakan sangat terkait dengan 

peran Widyaiswara dalam proses pembelajaran”.  
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Widyaiswara mempunyai peranan yang penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran diklat dalam pencapaian tujuan. Sebagaimana yang telah diatur oleh 

Pemerintah dalam PERMENPAN No. 14 tahun 2014 tentang Pendayagunaan 

Aparatur Negara. Dijelaskan pada PERMENPAN BAB I pasal 1 ayat 2 tentang 

Jabatan Fungsional Widyaiswara dan angka Kreditnya menyebutkan bahwa 

“Jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan 

wewenang mendidik, mengajar, dan/atau melatih Pegawai Negeri Sipil (PNS) 

pada Lembaga Diklat Pemerintah, yang diduduki oleh jabatan yang berwenang”. 

Widyaiswara dalam mengaplikasikan tugasnya sebagai tenaga pendidik 

haruslah dapat mengelola suatu pembelajaran. Khususnya dalam menerapkan 

model experiential learning Widyaiswara mempunyai tantangan tersendiri, 

dikarenakan model ini haruslah dapat menstranformasikan pengalaman dari 

peserta didik itu sendiri menjadi suatu pengalaman yang baru. Pengelolaan 

pembelajaran dalam model ini haruslah memusatkan pada peserta didik agar 

proses pembelajaran tidak hanya terjadi proses transfer ilmu saja. Melalui seluruh 

komponen pembelajaran yang dikelola oleh Widyaiswara, maka diharapkan akan 

menghasilkan hasil yang memperlihatkan sejauh mana peserta diklat mendapatkan 

ilmu yang telah disampaikan dalam pembelajaran khususnya melalui model 

experiential learning. 

Penerapan model experiential learning yang diterapkan oleh Widyaiswara 

diharapkan mampu untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran dimana 

pembelajaran lebih menekankan pada kemampuan peserta didik. Dari yang 

penjabaran diatas mengenai model experiential learning, model experiential 

learning merupakan suatu model pembelajaran yang mengaktifkan peran peserta 

didik didalam proses pembelajaran dalam membangun pengetahuan, sikap dan 

keterampilan melalui pengalaman, sementara itu tugas dari Widyaiswara itu 

sendiri haruslah mampu menolong peserta didik mengembangkan 

kemampuannya.  

Berdasarkan hasil yang telah dijelaskan diatas model experiential learning 

diterapkan pada pembelajaran di diklat Family Development Session di BBPPKS 

Regional II Bandung. Dari yang dijabarkan diatas kekhasan dalam diklat ini 
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adalah penerapan model experiential learning oleh Widyaiswara dalam mengelola 

pembelajaran. Oleh karena itu, peneliti tertarik dalam melakukan penelitian 

dengan judul “Penerapan model experiential learning oleh Widyaiswara dalam 

diklat FDS di BBPPKS Regional II Bandung”. 

1. 2. Identifikasi Permasalahan 

Dari latar belakang tersebut sebelum merumuskan permasalahan, peneliti 

melakukan identifikasi permasalahan diantaranya sebagai berikut: 

1. Kebutuhan akan peningkatan kualitas kemampuan pendamping PKH dalam 

memberikan pelayanan pendidikan. Berdasarkan yang telah dijelaskan oleh 

BBPPKS (dilansir dari pekerjasosial.com) menjelaskan bahwa terkait tugas 

tambahan yang diberikan terhadap pendamping PKH yaitu sebagai 

fasilitator, menjadikan pendamping PKH membutuhkan bimbingan atau 

diklat dalam meningkatkan kapasitasnya sebagai pendamping PKH. 

2. Berdasarkan Kementerian Sosial (dalam pedoman diklat FDS), menyatakan 

bahwa, pemberian bantuan yang dilakukan pendamping PKH terhadap KPM 

belum secara optimal mencapai tujuan. 

3. Berdasarkan kondisi empiris menyatakan bahwa dengan kondisi latar 

belakang pendidikan pendamping PKH yang berbeda memerlukan teknik 

atau model pembelajaran yang dapat menyajikan materi diklat dengan 

praktis. 

4. Berdasarkan kondisi empiris di lapangan, belum diketahui seberapa baik 

pendamping PKH dalam memberikan pelayanan pendidikan terhadap 

Kelompok Penerima Manfaat (KPM), namun dapat diketahui terkait 

pemahaman peserta sebelum pembelajaran dimulai menunjukan nilai pretest 

dengan rata-rata 41,19 dari skor maksimal 58. 

5. Berdasarkan kondisi empiris, peserta diklat perlu adanya simulasi terkait 

tugas dan peran peserta sebagai fasilitator pembelajaran. 

6. Berdasarkan kondisi empiris, pembelajaran pada diklat FDS di BBPPKS 

Bandung melibatkan peserta didik dalam kegiatan konkret. 
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7. Berdasarkan kondisi empiris, peserta dengan latar kondisi kerja yang 

berbeda membutuhkan penyelesaian permasalahan atau konflik dengan cara 

berdiskusi. 
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1. 4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan kondisi diatas peneliti merumuskan masalah yaitu 

“Bagaimana Penerapan  Model Experiential Learning pada Pembelajaran Orang 

Dewasa di Diklat Family Development Session di BBPPKS Regional II 

Bandung?” 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka secara khusus permasalahan yang 

akan dibahas adalah: 

1. Bagaimana perencanaan penerapan model experiential learning pada 

pelatihan? 

2. Bagaimana strategi dan pelaksanaan penerapan model experiential learning? 

3. Bagaimana hasil dari penerapan model experiental learning? 

1. 5. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui perencanaan penerapan dari model experential learning pada 

pelatihan. 

2. Mengetahui strategi dan pelaksanaan penerapan model experential learning. 

3. Mengetahui hasil dari penerapan model experential learning. 

1. 6. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam memperkuat teori 

dan konsep pengetahuan pendidikan luar sekolah, terutama bidang pelatihan 

dalam rangka peningkatan sumber daya manusia. 

2. Manfaat Praktik 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan pemikiran mengenai 

pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di balai. Melalui penelitian ini, 

diharapkan memberikan gambaran mengenai pelatihan terkait model experiential 

learning, penerapan model experiential learning pada pelatihan, strategi dan 

pelaksanaannya oleh Widyaiswara dan hasil pelatihan dengan model experiential 

learning. 

3. Manfaat Aksi Sosial 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan alternatif sudut pandang dalam 

menjawab permasalahan penerapan model experiential learning pada program 

pelatihan. 

1. 7. Struktur Organisasi Skripsi 

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan penyusunan, maka dibuat 

struktur organisasi penulisan, sebagai berikut:  

BAB I Pendahuluan, pada bab ini peneliti menguraikan mengenai latar 

belakang penelitian, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II Kajian Pustaka, terdiri dari beberapa konsep dan teori yang 

menunjang atau mendukung terhadap permasalahan yang diangkat pada penelitian 

ini. 

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini diuraikannya desain penelitian, 

metode dan pendekatan penelitian, partisipan dan tempat penelitian, teknik 

pengumpulan data, analisis data, dan isu etik. 

BAB IV Temuan dan Pembahasan, dalam bab ini diuraikan tentang 

pemaparan data secara kualitatif. 

BAB V Kesimpulan, Implikasi, dan Rekomendasi, dalam bab ini diuraikan 

kesimpulan, implikasi, dan rekomendasi dari peneliti. 


