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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jumlah penduduk Indonesia setiap tahun terus bertambah, data dari 

Kementerian Dalam Negeri per tanggal 31 Desember 2019 bahwa jumlah 

penduduk indonesia mencapai 267.289.750 jiwa dengan jumlah penduduk laki-

laki sebesar 135.289.750 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 

132.073.597 jiwa. Pada tahun 2020,  jumlah penduduk Indonesi akan terus 

bertambah, berdasarkan hasil proyeksi Penduduk Indonesia tahun 2010 – 2035 

oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapenas), dan United Nations 

population Fund (UNPFA) pada yang dilakukan tahun 2013 bahwa penduduk 

indonesia pada tahun 2020 dengan laju pertumbuhan sebesar 1,19% diperkirakan 

mencapai 271,07 juta jiwa. Tabel 1.1 di bawah ini adalah parameter hasil proyeksi 

penduduk 2010 – 2035.  

Tabel 1.1 

Parameter Hasil Proyeksi Penduduk 2010 – 2035 

 

Sumber : Proyeksi Penduduk Indoesia 2010 – 2035 Bapenas, BPS, UNFPA (2013)
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Penduduk usia kerja atau usia produktif menurut BPS (2020) dalam Laporan 

Keadaan angkatan kerja di Indoesia Bulan Februari 2020 dibagi menjadi dua 

kelompok berdasarkan kegiatan utama yang sedang dilakukannya, yaitu kelompok 

angkatan kerja dan kelompok bukan angkatan kerja. Penduduk usia kerja berusia 

15 ke atas, Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja 

(15 tahun ke atas) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak 

bekerja dan pengangguran. Penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah 

penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang masih sekolah, mengurus rumah 

tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi. Tabel 1.2 

adalah data BPS tentang Keadaan Angkatan Kerja Bulan Februari 2020 bahwa 

jumlah penduduk usia kerja pada Februari 2020 sebesar 199,38 juta orang, 

bertambah 1,47 juta orang dibandingkan dengan enam bulan sebelumnya.  

Tabel 1.2 

Perkembagan penduduk Berumur 0 Tahun ke Atas dan  

Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut jenis Kegiatan 

 
Sumber : BPS (2020) 

 

Pengangguran menjadi masalah dan tantangan untuk penduduk usia kerja 

dan pemerintah. Banyak masalah yang akan timbul dari tingginya pengangguran, 
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seperti masalah sosial dan keamanan. Menurut BPS (2020) bahwa Penganggur 

terdiri dari (1) mereka yang tidak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan; (2) 

mereka yang tidak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha; (3) mereka yang 

tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tak mungkin 

mendapat pekerjaan; (4) mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum 

bekerja. Penyebab banyaknya pengganguran diantaranya tidak seimbangnya 

jumlah angkatan kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Menurut data 

dari BPS bahwa persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja 

yang disebut dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada bulan februari 

2020 terdapat sebesar 4.99% atau 6.88 juta orang.  

Tabel 1.3 

Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang 

Ditamatkan, pengangguran Terbuka, dan Kategori Bekerja Tidak Penuh 

 

 

Berdasarkan tabel di atas, bahwa lulusan Sekolah Menengah Atas (umum) 

dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), jika diakumulasi menjukan tingkat 

pengangguran yang tinggi dibandingan dengan lulusan lainnya. Untuk lulusan 
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SMK yang merupakan pendidikan vokasi telah memiliki keterampilan sesuai 

jurusan yang dipilih. Besarnya angka pengganguran untuk lulusan sekolah 

menengah mendorong pemerintah melalui kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk membekali dan membuka lembaga kursus untuk menguasai 

keterampilan sesuai minat dan bakat.  

Pada tahun 2019, penduduk Jawa Barat diperkirakan sebanyak 49,32 juta 

jiwa, menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi terbesar di Indonesia dalam hal 

jumlah penduduk. Terdiri atas laki-laki sebanyak 24,96 juta jiwa dan 

perempuan sebanyak 24,35 juta jiwa, sehingga angka sex ratio di Jawa Barat 

sebesar 102 yang artinya terdapat 102 penduduk laki-laki dalam setiap 100 

penduduk perempuan. Jika dilihat menurut Kabupaten/Kota, Kabupaten Cianjur 

memiliki sex ratio tertinggi, yaitu 106, sedangkan yang terendah Kota Banjar 

yaitu 97. Sebagian besar Kabupaten/Kota memiliki angka sex ratio lebih dari 100, 

yang artinya jumlah penduduk laki-laki masih lebih mendominasi, kecuali di lima 

kabupaten yang memiliki sex ratio kurang dari 100, yaitu Kabupaten Ciamis, 

Pangandaran, Tasikmalaya, Sumedang, dan Kota Banjar. 

 

Sumber BPS Jawa Barat 2020 
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Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk yang berumur 15 

tahun dan lebih. Mereka terdiri dari “Angkatan Kerja” dan “Bukan Angkatan 

Kerja”. Proporsi penduduk yang tergolong “Angkatan Kerja” adalah 

mereka yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam 

kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja 

yakni yang bekerja atau mencari pekerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 

(TPAK) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk 

setiap 100 penduduk usia kerja. Penduduk Jawa Barat berusia 15 tahun atau lebih 

pada tahun 2019 mencapai 36,58 juta orang. Jumlah angkatan kerja sebanyak 23,8 

juta orang, dimana 21,9 juta orang diantaranya bekerja di berbagai sektor usaha, 

sedangkan sisanya1,9 juta masih menganggur. Jumlah tersebut menjadikan angka 

tingkat pengangguran terbuka menjadi 7,91 persen. 

 

Sumber Bps Jawa Barat 2020 

Namun, dari data persentase angkatan kerja tersebut, diperoleh pula 

permasalahan yang kerap terjadi. Angka lulusan SLTP dan SLTA yang tinggi 

menunjukkan bahwa angkatan kerja saat ini masih belum memiliki keterampilan 

yang memadai untuk bekerja dan kualitas di semua tingkat pendidikan masih 

buruk (Hill dan Thee, 1998; Lall, 1998; Thee, 1998; dan Booth, 1999 dalam 
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Sjöholm, 2002, hlm. 16). Data tren ketenagakerjaan dan sosial oleh ILO, Agustus 

2014, menyebutkan bahwa operator pabrik dan mesin serta perakit 55,5% tidak 

memenuhi persyaratan dunia usaha dunia industri, demikian pula untuk pekerjaan 

teknisi dan tenaga profesional perusahaan sebanyak 52,5% tidak memenuhi 

persyaratan namun pekerjaan tenaga tata usaha di kantor 39,1% telah memenuhi 

persyaratan Dunia Usaha Dunia Industri (DUDI).  

Persoalan permintaan atau daya serap lulusan SLTA dan SLTP oleh 

perusahaan atau industri muncul dikarenakan mereka tidak banyak mempelajari 

kompetensi keterampilan (vokasi). Hal ini wajar terjadi, sehingga kedudukan 

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) menjadi solusi terhadap persoalan tersebut. 

Pemerintah memberikan suporting dana atau bantuan melalui Dinas Tenaga Kerja 

dan Trasmigrasi serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk menstimulasi 

masyarakat yang perlu ditingkatkan ataupun dikembangkan keterampilannya. 

Namun, muncul masalah baru terkait link and match yang terjadi dilembaga LKP, 

yakni banyaknya lulusan LKP yang keterampilannya belum relevan dengan 

kebutuhan industri atau perusahaan. Hal ini diakibatkan beberapa sebab, yaitu: 1) 

Belum optimalnya MOU yang dibangun antara perusahaan dan LKP terkait 

pengguna lulusan LKP, 2) Narasumber utama hanya diundang ke LKP 

menjelaskan materi dengan kurun waktu terbatas, dihitung berdasarkan JP (Jam 

Pelatihan), 3) Sarana dan prasarana di LKP belum mewakili kebutuhan 

perusahaan atau industri, 4) Iklim bekerja belum sepenuhnya terjadi di LKP, 

berbeda kondisi jika diperusahaan yang terdapat HRD, pengawas, kepala bagian, 

staf dan karyawan.  Dilain sisi, tuntutan industri atau perusahaan dalam 

memproduksi barang semakin meningkat, khususnya ragam industri pengolahan 

diantaranya industri tekstil, pakaian jadi, kulit barang, kayu, barang dari kayi, 

kertas, percetakan, produk batu bara, bahan kimia, farmasi, karet, plastik, logam, 

peralatan listrik, komputer, kendaraan bermotor, alat angkut, furnitur, dan 

pengolahan lainnya, setiap tahunnya membutuhkan tenaga kerja.  

Pertumbuhan jumlah usaha/ perusahaan berdampak secara langsung 

terhadap produksi yaitu kebutuhan tenaga kerja. Grafik 1.3 menunjukan daya 

serap tenaga kerja usaha/ perusahaan selalu meningkat sejak tahun 2010 hingga 
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2017, terutama peningkatan signifikan pada tahun 2016 dan 2017. Artinya 

kebutuhan tenaga kerja profesional perlu disiapkan untuk memenuhi permintaan 

tersebut, karena persaingan setiap perusahaan akan mempengaruhi seleksi 

kompetensi yang dilakukan oleh perusahaan saat rekrutmen.  

Grafik 1.3 

Jumlah Tenaga Kerja Perusahaan Industri Pengolahan Besar dan Sedang  

Tahun 2010-2017 

 

Menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja tersebut, LKP 

mempersiapkan kompetensi lulusan yang siap bekerja, akan tetapi masih 

ditemukan permasalahan terkait   pengguna lulusan itu sendiri. Lulusan Lembaga 

Kursus dan Pelatihan (LKP) sebanyak 147.298 orang, telah bekerja sebanyak 

68.215 orang, mengembangkan usaha mandiri sebanyak 13.672 orang, sedang 

mengikuti pendidikan dan pelatihan sebanyak 18.344 orang dan menganggur 

sebanyak 47.065 orang (sumber: Rekap informasi LKP terbanyak lulusannya, 

infokursus.net: 04 April 2016). Data di atas, menunjukkan bahwa 40% lulusan 

LKP masih menganggur. Hal ini dapat disebabkan antaralain belum selarasnya 

kompetensi yang dimiliki oleh lulusan LKP dengan permintaan dunia kerja. Apa 

pun penyebabnya, pengangguran dalam waktu yang lama sering kali 

menimbulkan kerugian besar secara emosional, finansial, profesional, dan pribadi, 

Sobey (2012, hlm. 274). 

Jumlah penduduk di Kabupaten Cianjur, data dari BPS Kabupaten Cianjur 

per tanggal 31 Desember 2019 bahwa jumlah penduduk Kabupaten Cianjur 
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mencapai 2.292.366 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar 1.182.755 

jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.109.611 jiwa. Berdasarkan data 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Tahun 2019, 

menunjukan bahwa jumlah lulusan SD dengan jenis kelamin laki-laki dan 

perempuan sangat tinggi, begitu pula dengan lulusan SLTP dan SLTA berbanding 

terbalik dengan jumlah lulusan yang rendah baik laki-laki dan perempuan.  

 

Trend latarbelakang pendidikan ini sejalan dengan angkatan kerja dan 

daya serap lulusan di dunia kerja, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa 

dunia kerja membutuhkan kompetensi/ skill yang handal. Salah satu jalur untuk 

meningkatkan kompetensi tersebut adalah melalui pendidikan dan pelatihan yang 

biasa diselenggarakan oleh LKP.  Seperti tercantum pada tabel grafik 1.4 dibawah 

ini  
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Grafik 1.4 

Jumlah Penduduk Kabupaten Cianjur Berdasarkan Pendidikan  

Tahun 2018 

 

https://cianjurkab.bps.go.id/ 

Rendahnya keterampilan berpengaruh pada pendapatan yang diperoleh, 

karena perusahaan atau industri saat ini lebih menghargai pencari kerja yang 

memiliki skill atau pendidikan. LKP sebagai lembaga yang konsen terhadap 

persoalan vokasi, berbagi peran dengan memenuhi tuntutan industri atau 

perusahaan. Seperti halnya LKP di Kabupaten Cianjur yang mempersiapkan 

lembaganya  menyambut kebutuhan perusahaan, salah satunya adalah industri 

konveksi atau garment. Berdasarkan data Dinas Tenaga Perindustrian dan 

Perdagangan Kabupaten Cianjur tahun 2018, tercatat 150 industri kecil dan 4 

industri besar konveksi yang beroperasi di Kabupaten Cianjur. Kebutuhan tenaga 

kerja industri tersebut sangat ditunggu oleh industri, maka LKP memiliki 

kedudukan strategis membentuk Sumber Daya Manusia yang berkompeten 

dibidangnya. Namun permasalahan lain muncul berkenaan dengan  Link and 

Match¸ antara lulusan LKP dengan kebutuhan perusahaan.  Berdasarkan tabel 1.3, 

jumlah LKP di Kabupaten Cianjur adalah 16 lembaga, terlihat hanya 30 % (184) 

lulusan yang bekerja, 24% (144) lulusan yang wirausaha dan 43% (261) lulusan 

https://cianjurkab.bps.go.id/
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yang tidak bekerja. Nilai presentase yang cukup besar menunjukan hampir 

setengahnya para lulusan LKP tidak dapat diserap oleh DUDI.  

 

Tabel 1.3 

Daftar lulusan LKP di Kabupaten Cianjur tahun 2018 

No Nama lembaga Jenis kursus 
Jumlah 

lulusan 
Bekerja Wirausaha 

Tidak 

bekerja 

1 LKP Lily Menjahit 50 15 6 19 

2 LKP Trijaya Menjahit 40 10 12 22 

3 LKP Tifani Menjahit 35 9 10 16 

4 BPKC Menjahit, komputer 30 7 6 17 

5 LKP Yuliana Jaya Menjahit 40 12 12 16 

6 LKP Karisma Menjahit, bordir 35 10 5 20 

7 LKP Mandiri Menjahit 40 15 11 14 

8 LKP Mira Menjahit, TKR, TRP 50 15 10 10 

9 LKP Bina Kencana Menjahit 40 10 10 20 

10 LKP Pratama Menjahit 40 12 12 16 

11 LKP Nisa Menjahit 50 15 18 17 

12 LKP Sanggar Hamni Menjahit 30 9 7 14 

13 LKP Rafi Menjahit 30 10 5 15 

14 LPK Doa Restu Menjahit 30 10 8 12 

15 LKP Mahfudzul 

Hayatiyah 

B. Inggris, komputer 30 11 6 13 

16 LKP Idah TKR 40 14 6 20 

 Total 610 184 144 261 

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur 

 

        Kabupaten Cianjur memiliki LKP menjahit sebanyak 15 unit, tiga di 

antaranya memiliki reputasi baik dan lulusannya dapat diterima di dunia industri, 

yaitu LKP Trijaya, Juliana Jaya, dan Lily. LKP lily satu-satunya LKP yang dapat 

melaksanakan TUK di Kabupaten Cianjur. 50% lulusan dari ketiga LKP tersebut 

dapat diterima di dunia industri dan sisanya membuka usaha mandiri atau wira 

usaha (Aryani, 2019, penelitian pendahuluan). Dengan demikian terdapat 11 LKP 

yang belum dapat mencetak lulusannya untuk siap bersaing di pasar kerja. Hal ini 

mungkin saja disebabkan oleh strategi yang diterapkan oleh LKP belum memadai 

terutama dalam aspek pembelajaran. Dalam hal ini dapat dilihat dari kematangan 
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kurikulum yang menjadi pedoman rancangan pembelajaran, kualitas buku atau 

modul pembelajaran, tersedianya tenaga pendidik yang berkualitas, dan 

kecukupan fasilitas penunjang pendidikan. Kondisi seperti ini akan menimbulkan 

ketidakpercayaan dan kekhawatiran dari masyarakat yang memang membutuhkan 

pendidikan keterampilan. Menghadapi perubahan yang begitu cepat akibat 

perkembangan globalisasi masyarakat dunia, diperlukan stategi pembelajaran 

yang tepat tidak saja bagi pendidikan formal, tetapi juga dalam pendidikan 

nonformal. Bagaimanapun, pendekatan pembelajaran tradisional atau 

konvensioanal tidak dapat memecahkan masalah yang kompleks dalam perubahan 

yang deras ini,  Argyris dan Schön, 1974 dalam Leonard (n.y.) dan Rogers, 

(2005). Mengingat banyak orang beranggapan bahwa pendidikan nonformal 

dibentuk karena kegagalan pendidikan formal yang tidak dapat memberikan 

pendidikan yang lebih efektif, Rogers (2005, hlm. 38). Harapannya bahwa 

lembaga pendidikan nonformal dapat memberikan kesiapan pengetahuan praktis 

dan keterampilan bagi masyarakat dengan berpedoman kepada strategi dan tujuan 

pembelajaran yang jelas.  

Pendidikan dan pelatihan di tempat kursus memberikan bekal pada 

seseorang agar lebih efektif di tempat kerja. Namun kenyataannya menunjukkan 

bahwa pendidikan dan pelatihan hanya berkontribusi sekitar 10-20 persen dari apa 

yang membuat orang tersebut efektif, Cunningham et al., (2004, hlm. ix-x). 

Banyak orang menjadi terampil dan mahir dalam pekerjaan karena adanya bekal 

kompetensi dari pendidikan dan pelatihan, tetapi yang lebih dominan adalah 

bereksperimen secara langsung pada tempat kerja, berbicara dengan kolega, dan 

sebagainya. Dari titik inilah yang menjadikan model pembelajaran berbasis 

pekerjaan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kompetensi individu dalam 

menghadapi tantangan perubahan yang kian cepat dalam dunia pekerjaan dan siap 

untuk berkompetisi. 

          Kondisi ini menjadi peluang bagi LKP untuk memberikan keterampilan 

bagi angkatan kerja yang sesuai dengan kebutuhan DUDI. Usaha yang perlu 

dilakukan oleh LKP adalah merancang pembelajaran yang menghasilkan lulusan 

LKP sesuai dengan kebutuhan DUDI. Namun, merancang pembelajaran yang 
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menghasilkan lulusan LKP yang sesuai dengan kebutuhan DUDI tidak lah cukup, 

hal ini diakibatkan oleh banyaknya jenis kompetensi yang diperlukan oleh DUDI 

akibat dari perkembangan jenis usaha dan industri. Didasarkan atas hal tersebut, 

maka penyediaan lulusan kursus yang memiliki kompetensi tidak dapat memenuhi 

tuntutan DUDI itu sendiri. 

Sebagai lembaga pendidikan nonformal, LKP sangat strategis dalam 

menangkap peluang dari DUDI. Peluang dari DUDI tersebut menjadi tantangan 

besar LKP dalam menyiapkan kompetensi lulusan yang memiliki daya saing dan 

keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. LKP harus 

meningkatkan standar pengelolaan, standar penguji pembimbing dan tutor yang 

kualifikasi baik. Untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang sesuai dengan 

kebutuhan DUDI, pengelola dan tutor harus memiliki komitmen harus terus 

melakukan inovasi terutama dalam proses pembelajaran. 

Pembelajaran berbasis kerja berawal dari konsep pembelajaran 

eksperiensial walaupun tidak ada yang menjelaskan secara menyeluruh dari para 

penulis terdahulu tetang pemahaman pembelajaran tersebut, namun memberikan 

gambaran yang penting terhadap proses pembelajaran berdasarkan pengalaman. 

Pertumbuhan dan perkembangan yang disebut pembelajaran „pengalaman‟ terjadi 

pada tahun 1980-an. Banyak kontribusi dari peneliti terdahulu terhadap 

pembelajaran berbasis pengalaman, seperti John Dewey, Kurt Lewin, Carl Rogers, 

Malcolm Knowless, David Kolb, David Boud, dan lain-lain. Banyak manfaat 

yang dapat diambil dari pembelajaran berbasis pengalaman, seperti halnya WBL, 

hal ini pernah diutarakan oleh Rawlings (2008) bahwa “Pembelajaran berbasis 

kerja dapat mengambil banyak bentuk tergantung pada apa yang ingin dipelajari 

oleh pelajar”. Pelajar dapat terjun langsung dalam dunia kerja dan memperoleh 

pengalaman berharga melalui kemitraan yang dibangun antara institusi pendidikan 

dengan dunia usaha, dengan demikian terdapat sejumlah besar pembelajaran yang 

terjadi di tempat kerja yang tidak pernah dimediasi melalui lembaga pendidikan 

apa pun (Hekyer dan Corkill, 2015). Hal ini yang menjadikan pembelajaran 

berbasis kerja sebagai aspek utama dan terpenting dari pembelajaran untuk 

berdampak pada kinerja di tempat kerja (Cunningham et al., 2004). Namun pada 
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umumnya orang berpikir bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan dilakukan dengan pendidikan di tempat kursus pelatihan. Bukti 

penelitian menunjukkan bahwa reaksi spontan ini biasanya tidak membantu dan 

bahwa pendekatan pembelajaran yang lebih efektif mungkin tersedia untuk 

memenuhi kebutuhan tertentu (Cunningham et al., 2004). 

Tutor menjadi ujung tombak dalam inovasi pembelajaran, inovasi 

pembelajaran dalam mengembangkan model, metode, strategi dan pendekatan 

pembelajaran. Hal tersebut harus menjadi komitmen untuk meningkatkan 

kompetensi warga belajar dalam menguasai keterampilan dengan baik. work 

based learning (WBL) adalah salah satu pendekatan pembelajaran yang dapat 

diimplementasikan baik dipendidikan formal maupun nonformal. Bern dan 

Erickson (2001: 8) dalam Komalasari (2013) menegaskan bahwa pembelajaran 

berbasis kerja, atau seperti tempat kerja terintegrasi dengan materi di kelas untuk 

kepentingan para siswa dalam memahami dunia kerja terkait. Implementasi WBL 

sangat menguntungkan warga belajar, yaitu mendapat pengetahuan dari LKP dan 

dapat menerapkan di tempat kerja sehingga pengetahuan dan keterampilan 

menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pengembangan pendekatan 

pembelajaran WBL dapat menjadi pilihan utama oleh para tutor dan LKP. 

 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah bahwa adanya kesenjangan antara 

kompetensi lulusan kursus  dengan tuntutan DUDI. Dari hasil identifikasi terdapat  

faktor-faktor sebagai berikut: 

1. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh LKP   masih menerapkan 

pembelajaran konvensional (classroom). Meskipun memiliki workshop yang 

dapat digunakan untuk praktik, namun jumlah peserta dan peralatan sangatlah 

terbatas. Narasumber dari perusahaan atau industri hanya dilibatkan sebagai 

narasumber dengan ketentuan waktu yang diabatasi, sehingga peserta tidak 

memperoleh pengalaman belajar yang langsung dan sesuai dengan tempat 

kerja.  
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2. Kurikulum diadopsi dari KKNI atau kurikulum Nasional kurus, namun secara 

kontekstual hanya dilaksanakan di lembaga LKP saja. Padahal, kurikulum 

dapat dikembangkan, disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan melalui 

kerjasama atau MOU yang telah terjalin.  

3. Tutor dihadirkan dari berbagai kalangan, yaitu kalangan praktisi, pemerintah 

dan perusahaan. Namun untuk narasumber perusahaan adakalanya sulit 

dihadirkan, hal ini dikarenakan terlalu banyak menyita waktu dan memerlukan 

izin dari perusahaan langsung. Sehingga, upaya lainnya adalah 

mengoptimalkan narasumber dari praktisi dan pemerintah yang tentunya 

belum banyak mengetahui kondisi real perusahaan atau trend  industri saat itu.  

4. Model pembelajaran konvensional (clasroom) hanya mengoptimalkan sarana 

dan prasarana pelatihan yang ada di lembaga tersebut. Secara konsep, 

persentase 70% praktik dan 30% teori telah dilakukan di lembaga LKP dengan 

pendekatan konvensional, hanya saja 70% praktik cenderung pada kompetensi 

vokasional skill, academic skill, sedangkan sosial skill dan personal skill 

belum dihadapkan dengan kondisi nyata industri.  

5. Peralatan atau mesin untuk kepentingan praktik di LKP setiap tahunnya tidak 

banyak mengalami perubahan. Sebagai contoh, mesin singer manual produk 

lama masih menjadi peralatan praktik di LKP, sedangkan di perusahaan telah 

menggunakan mesin singer expression 710 tentunya dengan kriteria harga 

yang terpaut lebih mahal Rp. 30 Juta. Begitu juga dengan beberapa peralatan 

lainnya yang belum banyak di update oleh LKP.   

6. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kualitas tenaga 

kerja di Cianjur masih di bawah rata-rata karena mayoritas pekerja 

berpendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar (SD). 

7. Calon tenaga kerja di Cianjur mempunyai daya saing lebih rendah 

dibandingkan dengan dari kota-kota besar, hal ini ditunjang dengan persoalan 

jumlah lembaga pendidikan dan pelatihan yang sedikit dan lulusan yang 

terserap di DUDI masih dibawah 100 orang per lembaga LKP.   

8. Sekitar 40% lulusan LKP masih menganggur karena kualitasnya masih 

diragukan dan tidak adanya kontrak kerjasama dengan industri terkait. 
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9. Mayoritas LKP di Cianjur masih belum menjalin kontrak kerjasama dengan 

perusahaan-perusahaan terkait. 

10. Mayoritas LKP tidak melakukan eksperimen langsung terhadap warga 

belajarnya di tempat kerja yang sesungguhnya. 

11. Lemahnya keterampilan lulusan LKP bidang keterampilan khusus seperti 

menjahit, membuat pola, memasang kancing, dan lain-lain.  

12. Kurangnya kepekaan dari para lulusan LKP terhadap iklim bekerja 

sesungguhnya di perusahaan.  

13. Perusahaan lebih meminta para calon pekerja yang memiliki pengalaman 

bekerja dibandingkan hanya mengikuti kursus saja.  

14. Belum terjadi Link and Match antara LKP dengan perusahaan dalam 

mengimplementasikan kurikulum pembelajaran kursus di LKP. 

15. Proporsi keterampilan perlu ditambah dengan iklim bekerja sesungguhnya, 

untuk menghasilkan kompetensi DUDI berdasarkan KKNI yang telah 

ditetapkan. 

Didasarakan atas banyaknya faktor-faktor yang memiliki keterkaitan 

dengan ketidak siapan lulusan LKP dengan tuntutan dunia industri, maka kajian 

akan dibatasi pada faktor model pelatihan yang mendekatkan dengan situasi 

tempat kerja atau Work Based Learning (WBL) sehingga diduga dapat memenuhi 

tuntutan dunia industri. Kajian ini akan dilakukan di LKP Lily Cianjur untuk 

program pelatihan kursus menjahit angkatan 2019-2020. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan masalah penelitian diatas, peneliti merumuskan maslaah 

penelitian ini dalam bentuk pertanyaan, yaitu Bagaimana model pelatihan yang 

mendekatkan dengan situasi tempat kerja atau Work Based Learning dalam 

meningkatkan kompetensi peserta didik Kursus dalam memenuhi tuntutan Dunia 

Usaha dan Dunia Industri (DUDI)?. Untuk menindaklanjuti perumusan masalah 

tersebut  dalam kajian ini disusun  batasan penelitian melalui pertanyaan 

penelitian, sebagai berikut:  
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1. Bagaimanakah kondisi empiris pelaksanaan pembelajaran yang 

diselenggarakan   di LKP Lily Kabupaten Cianjur saat ini? 

2. Bagaimanakah pengembangan model pelatihan berbasis work based learning 

untuk meningkatkan kompetensi peserta didik dalam memenuhi tuntutan 

DUDI? 

3. Bagaimanakah implementasi model Pelatihan berbasis work based learning 

untuk meningkatkan kompetensi peserta didik  dalam memenuhi tuntutan 

DUDI? 

4. Bagaimanakah efektivitas model Pelatihan berbasis work based learning  yang 

meningkatkan kompetensi peserta didik   dalam memenuhi tuntutan DUDI? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Berdasarkan kepada identifikasi dan rumusan masalah maka tujuan umum 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan   model pelatihan yang mendekatkan 

dengan situasi tempat kerja atau Work Based Learning dalam meningkatkan 

kompetensi peserta didik Kursus dalam memenuhi tuntutan Dunia Usaha dan 

Dunia Industri (DUDI)  Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah  untuk:  

1. memperoleh gambaran tentang pelaksanaan pelatihan yang diselenggarakan di 

LKP Lily Kabupaten Cianjur saat ini. 

2. mengembangkan model pelatihan berbasis work based learning untuk 

meningkatkan kompetensi peserta didik dalam memenuhi tuntutan DUDI. 

3. mendeskripsikan implementasi model pelatihan berbasis work based learning 

untuk meningkatkan kompetensi peserta didik kursus dalam memenuhi 

tuntutan DUDI 

4. menguji efektivitas model pelatihan berbasis work based learning dalam  

meningkatkan kompetensi peserta didik kursus dalam memenuhi tuntutan 

DUDI 
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1.3.2 Manfaat Penelitian  

1.3.2.1 Manfaat Teoritis  

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

memberikan wawasan mengenai model pelatihan yang mendekatkan dengan 

situasi tempat kerja atau Work Based Learning (WBL) memberikan  pengalaman 

belajar yang relevan  dengan  tuntutan dunia usaha dan dunia industri.  Pelatihan 

tidak hanya sebatas mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang dirancang 

melalui kurikulum LKP, akan tetapi sesuai dengan kondisi riil lapangan tempat 

mengaplikan pengetahuan dan keterampilan pada dunia usaha dan industri. Untuk 

itu ketepatan pengetahuan dan keterampilan  dipelajari  sesuai dengan permintaan  

untuk memasuki pekerjaan yang relevan. 

1.3.2.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi penyelenggara 

Memberikan wawasan tentang model pembelajaran inovatif serta mengajak 

seluruh LKP untuk mengembangkan model pembelajaran yang terintegrasi 

dengan kebutuhan perusahaan. Selain itu, melalui HIPKI (Himpunan 

Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia) melahirkan kebijakan atau 

peraturan yang mengharuskan lembaga kursus memiliki mitra atau kerjasama 

dengan industri dalam mengembangkan kurikulum dan implementasi 

pembelajaran.  

2. Mitra LKP  

Sebagai sarana menjalin kerjasama seluas-luasnya antara perusahaan atau 

industri dengan LKP untuk kepentingan pengembangan model pembelajaran 

yang relevan dengan kebutuhan DUDI. Sehingga akan terihat “take and give” 

antara kompetensi dan lapangan pekerjaan, saling menguntungkan tidak saja 

pada aspek SDM namun juga aspek ekonomi (benefit).   

3. Peserta Didik  

Memberikan pemahaman dan pengalaman baru terhadap pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap sehingga mejadi bekal yang mampu meningkatkan 

daya saing dalam lingkup pekerjaan. Secara komprehensif peserta kursus akan 
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memperoleh 4 kompetensi life skill yang dirasakan, yaitu akademik skill, 

vokasional skill, sosial skill dan personal skill diperoleh di industri atau 

perusahaan dan di LKP.  

 

1.4 Struktur Organisasi Disertasi 

Struktur organisasi disertasi merujuk pada pedoman penulisan karya 

ilmiah (2019, hlm. 21) yang dikeluarkan oleh Universitas Pendidikan Indonesia 

dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

1) Bab I Pendahuluan  

Bab ini membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi disertasi. 

2) Bab II Kajian Pustaka  

Bab ini membahas kajian pustaka yang berfungsi sebagai landasan teoretis 

yang berhubungan dengan masalah penelitian antara lain konsep kursus, 

hakekat work based  learning, konsep pembelajaran eksperiential, kompetensi, 

dan dunia usaha dunia industry. 

3) Bab III Metode Penelitian  

Bab ini membahas desain penelitian, partisipan, populasi dan sampel, 

instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan analisis data. 

4) Bab IV Temuan dan Pembahasan  

Bab ini menyampaikan dua hal utama, yakni (1) temuan penelitian 

berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data dengan berbagai kemungkinan 

bentuknya sesuai dengan urutan rumusan permasalahan penelitian, dan (2) 

pembahasan temuan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian yang 

telah dirumuskan sebelumnya.  

5) Bab V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi  

Pada bab ini yang dibahas adalah simpulan, implikasi, dan rekomendasi yang 

menyajikan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil analisis temuan 
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penelitian sekaligus mengajukan hal-hal penting yang dapat dimanfaatkan dari 

hasil penelitian. 


