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BAB II 

KAJIAN TEORITIS 

 

A. Kajian Teori 

1. Pelatihan Komputer 

a. Pengertian Pelatihan 

Istilah pelatihan merupakan terjemahan dari kata w “training” 

dalam bahasa Inggris-Indonesia Wojiwasito, dkk (200:241). Secara 

harfiah akar kata “training" adalah “train”, yang berarti: (1) memberi 

pelajaran dan praktik (give teaching and practice), (2) menjadikan 

berkembang dalam arah yang dikehendaki (cause to grow in a required 

direction), (3) persiapan (preparation), dan (4) praktik (practice).  

Banyak pengertian pelatihan yang dikemukakan para ahli, antara 

lain sebagai berikut.  

Menurut Edwin B.Flippo (1971) dalam Kamil (2012:3) 

mengemukakan bahwa: “Training is the act of increasing the knowledge 

and skill of an employee for doing a particular job” (pelatihan adalah 

tindakan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seorang pegawai 

untuk melaksanakan pekerjaan tertentu).  

Menurut Michael J. Jucius (1972) dalam Kamil (2012:3) 

mengemukakan: “The term training is used here to indicate any process 

bay wich the aptitudes, skills, and abilities of employes to perform 

specipic jobs are in creased” (istilah latihan yang dipergunakan di sini 
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adalah untuk menunjukkan setiap proses untuk mengembangkan bakat, 

keterampilan, dan kemampuan pegawai guna menye|esaikan pekerjaan-

pekerjaan tertentu).  

Dalam kedua pengertian di atas tampak pelatihan dilihat dalam 

hubungan dengan pekerjaan-pekerjaan tetentu. Dalam kenyataan, 

pelatihan sebenarnya tidak harus selalu dalam kaitan dengan pekerjaan, 

atau tidak selalu diperuntukkan bagi pegawai.  

Simamora (1995:287) dalam Kamil (2012:4) mengartikan 

pelatihan sebagai serangkaian aktivitas yang dirancang untuk 

meningkatkan keahlian-keahlian, pengetahuan, pengalaman, ataupun 

perubahan sikap seorang individu. Sementara dalam Instruksi Presiden 

No.15 tahun 1974 dalam Kamil (2012:4), pengertian pelatihan 

dirumuskan sebagai berikut:  

“Pelatihan adalah bagian pendidikan yang menyangkut proses 

belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar 

sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat, 

dan dengan menggunakan metode yang lebih mengutamakan 

praktik daripada teori”.  

 

Istilah pelatihan biasa dihubungkan dengan pendidikan. Ini 

terutama karena secara konsepsional pelatihan tidak dapat dipisahkan 

dari pendidikan. Meskipun demikian secara khusus pelatihan dapat 

dibedakan dari pendidikan. Untuk memahami istilah pendidikan, kriteria 

yang dikemukakan oleh Peters (1996, hal 45) dalam Kamil (2012:5) 

berikut ini mungkin dapat menjadi acuan, kriteria tersebut antara lain 

sebagai berikut: 
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1) Pendidikan meliputi penyebaran hal yang bermanfaat bagi mereka 

yang terlibat di dalamnya.  

2) Pendidikan harus melibatkan pengetahuan dan pemahaman serta 

sejumlah perspektif kognitif.  

3) Pendidikan setidaknya memiliki sejumlah prosedur, dengan asumsi 

bahwa peserta didik belum memiliki pengetahuan dan kesiapan 

belajar secara sukarela.  

Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 

Tahun 2005, dikemukakan bahwa 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.  

b. Tujuan Pelatihan 

Dale S. Beach (1975) dalam Kamil (2012:10) mengemukakan, 

“The objective of training is to achieve la change in the behavior of those 

trained” (Tujuan pelatihan adalah untuk memperoleh perubahan dalam 

tingkah laku mereka yang dilatih). Sementara itu dari pengertian 

pelatihan yang dikemukakan Edwin B. Flippo, secara Iebih rinci tampak 

bahwa tujuan pelatihan adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan seseorang.  
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Penulis lain mengemukakan bahwa tujuan pelatihan itu tidak 

hanya untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan saja, 

melainkan juga untuk mengembangkan bakat. Hal ini sebagaimana yang 

tampak pada definisi pelatihan yang dikemukakan oleh Michael J.Jucius 

di atas bahwa pelatihan bertujuan untuk mengembangkan bakat, 

keterampilan, dan kemampuan. Atas dasar ini Moekijat (1981) dalam 

Kamil (2012:14)  mengatakan bahwa tujuan umum pelatihan adalah 

untuk.  

1) untuk mengembangkan keahlian, sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan dengan lebih cepat dan lebih efektif.  

2) untuk mengembangkan pengetahuan, sehingga pekerjaan dapat 

diselesaikan secara rasional.  

3) untuk mengembangkan sikap, sehingga dapat menimbulkan 

kemauan untuk bekerjasama.  

Secara khusus dalam kaitan dengan pekerjaan, Simamora (1995) 

dalam Kamil (2012:15) mengelompokkan tujuan pelatihan ke dalam lima 

bidang, yaitu:  

1) Memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan 

teknologi. Melalui pelatihan, pelatih memastikan bahwa karyawan 

dapat secara efektif menggunakan teknologi-teknologi baru.  

2) Mengurangi waktu belajar bagi karyawan untuk menjadi kompeten 

dalam pekerjaan.  

3) Membantu memecahkan permasalahan operasional.  
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4) Mempersiapkan karyawan untuk promosi, dan  

5) Mengorientasikan karyawan terhadap organisasi. '  

Sedangkan menurut Marzuki (1992:12) dalam Kamil (2012:16), 

ada tiga tujuan pokok yang harus dicapai dengan pelatihan, yaitu:  

1) Memenuhi kebutuhan organisasi.  

2) Memperoleh pengertian dan pemahaman yang lengkap tentang 

pekerjaan dengan standar dan kecepatan yang telah ditetapkan dan 

dalam keadaan yang normal serta aman.  

3) Membantu para pemimpin organisasi dalam melaksanakan 

tugasnya.  

c. Pelatihan Komputer 

Pelatihan  komputer adalah suatu proses untuk meningkatkan 

kemampuan dan keterampilan kerja yang berkaitan dengan bidang 

komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data 

menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer semula 

dipergunakan untuk menggambarkan orang yang perkerjaannya 

melakukan perhitungan aritmatika, dengan atau tanpa alat bantu, tetapi 

arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal 

mulanya, pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan 

masalah aritmatika, tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas 

yang tidak berhubungan dengan matematika. 

Dalam arti seperti itu terdapat alat seperti slide rule, jenis 

kalkulator mekanik mulai dari abakus dan seterusnya, sampai semua 
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komputer elektronik yang kontemporer. Istilah lebih baik yang cocok 

untuk arti luas seperti "komputer" adalah "yang mengolah informasi" 

atau "sistem pengolah informasi." 

llmu komputer (bahasa Inggris: Computer Science), secara 

umum diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik tentang 

komputasi, perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak 

(software). Ilmu Komputer lebih menekankan pada pemrograman 

komputer, dan rekayasa perangkat lunak (software), sementara teknik 

komputer lebih cenderung berkaitan dengan hal-hal seperti perangkat 

keras komputer (hardware).  

d. Pendekatan Sistem untuk Pelatihan  

Menurut Mustofa Kamil pada buku yang berjudul model 

pendidikan dan pelatihan (2012) Aktivitas pelatihan tidak berlangsung 

dalam ruang hampa, melainkan senantiasa terkait dengan keinginan-

keinginan atau rencana-rencana individu, organisasi, atau masyarakat. 

Dalam kaitan ini, para ahli melihat pelatihan sebagai suatu sistem yang 

paling tidak mencakup tiga tahapan pokok, yaitu penilaian kebutuhan 

pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dan evaluasi pelatihan.  

Penilaian kebutuhan (need assessment) pelatihan merupakan 

tahap yang paling penting dalam penyelenggaraan pelatihan. Tahap ini 

berguna sebagai dasar bagi keseluruhan upaya peiatihan. Dari tahap 

inilah seluruh proses pelatihan akan mengalir. Baik tahap pelaksanaan 

maupun tahap evaluasi sangat bergantung pada tahap ini. Jika 
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penentuan kebutuhan pelatihan tidak akurat, maka arah pelatihan akan 

menyimpang. 

Kebutuhan-kebutuhan bagi pelatihan harus diperiksa, demikian 

pula sumber daya yang tersedia untuk pelatihan baik yang dari 

lingkungan internal maupun dari lingkungan eksternal. Pertimbangan 

menganai siapa yang harus dilatih, jenis pelatihan apa, dan bagaimana 

pelatihan seperti itu akan menguntungkan harus menjadi masukan 

dalam penilaian. Sasaran-sasaran pelatihan berasal dari penilaian. 

Selnjutnya sasaran-sasaran tersebut sangat menentukan pengembangan 

program maupun eva|usi pelatihan.  

Berikutnya, pelaksanaan pelatihan adalah berupa implementasi 

program pelatihan untuk memenuhi kebutuhan peserta pelatihan. Pada 

tahap ini program pelatihan dirancang dan disajikan. Program pelatihan 

ini harus berisi aktivitas-aktivitas dan pengalaman belajar yang dapat 

memenuhi sasaran-sasaran pelatihan yang telah ditetapkan pada tahap 

penilaian kebutuhan pelatihan.  

Akhirnya evaluasi pelatihan dilakukan untuk mengetahui 

dampak program pelatihan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang telah 

ditentukan. Langkah pertama dalam evaluasi ini adalah menetapkan 

kriteria keberhasilan. Kriteria ini harus didasarkan pada sasaran awal 

pelatihan. Setelah kriteria dibuat, evaluasi dapat dilakukan baik 

terhadap peserta maupun terhadap keseluruhan komponen program 

pelatihan. Lebih dari itu evaluasi juga harus menilai apakan proses dan 
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hasil belajar dapat ditransfer ke situasi kerja atau ke dunia kehidupan 

nyata.  

Secara lebih komprehensif, dengan melihat pelatihan sebagai 

suatu sistem, Sudjana (2014:89) mengemukakan komponen-komponen 

pelatihan sebagai berikut.  

1) Masukan sarana (instrumen input), yang meliputi keseluruhan 

sumber dan fasilitas yang menunjang kegiatan belajar. Masukan 

sarana dalam pelatihan ini mencakup kurikulum, tujuan pelatihan, 

sumber belajar, fasilitas belajar, biaya yang dibutuhkan", dan 

pengelola pelatihan.  

2) Masukan mentah (raw input), yaitu peserta pelatihan dengan 

berbagai karakteristiknya, sperti pengetahuan, keterampilan dan 

keahlian, jenis kelamin, pendidikan, kebutuhan belajar, latar 

belakang sosial budaya, latar belakang ekonomi, dan kebiasaan 

belajarnya.  

3) Masukan lingkungan (environment input), yaitu faktor lingkungan 

yan menunjang pelaksanaan kegiatan pelatihan, seperti lokasi 

pelatihan.  

4) Proses (process), merupakan kegiatan interaksi edukatif yang 

terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan antara sumber belajar 

dengan warga belajar peserta pelatihan.  

5) Keluaran (output), yaitu lulusan yang telah megalami proses 

pembelajaran pelatihan. 
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6) Masukan lain (other input), yaitu daya dukung pelaksanaan 

pelatihan, seperti pemasaran, lapangan kerja, informasi, dan situasi 

sosiaI-budaya yang berkembang.  

7) Pengaruh (impact), yaitu yang berhubungan dengan hasil belajar 

yang dicapai oleh peserta pelatihan, yang meliputi peningkatan 

taraf hidup, kegiatan membelajarkan orang lain lebih lanjut, dan 

peningkatan partisipasi dalam kegiatan sosial dan pembangunan 

masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 

Keterkaitan Antara Komponen Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah 

Sumber. D Sudjana (2014:89). 
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2. Program Pendidikan kesetaraan sebagai salah satu program 

Pendidikan Masyarakat 

a. Pengertian Pendidikan  

Menurut Plato, dalam Kamil (2012) “pendidikam adalah 

membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan 

sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan”  

H. Home, dalam Kamil (2012) menjelaskan bahwa„ “pendidikan 

adalah proses yang terus menerus (abadi) dari penyesuaian yang lebih 

tinggi bagi makhluk manusia yang telah berkembang secara fisik dan 

mental, yang bebas dan sadar kepada Tuhan, seperti termanifestasi 

dalam alam sekitar intelektual, emosional dan kemanusiaan dari 

manusia” 

John Dewey, dalam Kamil (2012) mengemukakan bahwa 

pendidikan adalah suatu proses pembaharuan makna pengalaman, hal 

ini mungkin akan  di dalam pergaulan biasa atau pergaulan orang 

dewasa dengan orang muda, mungkin pula terjadi secara sengaja dan 

dilembagakan untuk untuk menghasilkan kesinambungan sosial. proses 

ini melibatkan pengawasan dan perkembangan dari orang yang belum 

dewasa dan kelompok di mana dia hidup. 

Konwles (1981) dalam Saleh Marzuki (2010) Pendidikan adalah 

proses berkelanjutan (esducation is a continuing process). Pendidikan 

dimulai dari bayi sampai dewasa dan berlanjut sampai mati, yang 

memerlukan berbagai metode dan sumber-sumber belajar.  
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan adalah 

proses pembelajaran yang didapat oleh setiap manusa agar dapat 

memahami, mengerti, dan berpikir lebih kritis.  

b. Pengertian Program Kesetaraan 

Dalam UU No. 20 Tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional, 

Kelompok Belajar termasuk dalam kategori pendidikan nonformal 

Kelompok Belajar (yang lebih dikenal dengan singkatan Kejar) 

merupakan suatu kelompok yang anggotanya terdiri atas anak usia 

sekolah maupun anak yang lewat usia sekolahnya, tetapi masih diberi 

kesempatan untuk belajar. 30 Hal ini dikarenakan, pemerintah telah 

menghimpun dalam suatu gerakan yang mewajibkan setiap orang 

menjadi orang terpelajar melalui gerakan wajib belajar.  

“Sebagaimana menurut Abdul Rajak Husain yang dikutip dari 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 73 Tahun 1991 

Tanggal 31 Desember 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah 

“Kelompok belajar ialah satuan pendidikan luar sekolah yang 

terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang'saling 

membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka 

meningkatkan mutu dan taraf kehidupan.” Sedangkan dalam 

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

No. 132/U/2004 tentang Program Paket C “Kelompok belajar 

adalah sekumpulan peserta didik yang melakukan kegiatan 

pembelajaran.” 

 

Program berarti kegiatan yang diselenggarakan oleh perorangan, 

lembaga, institusi dengan dukungan sarana dan prasarana yang 

diorganisasi dan dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidup manusia. 
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Ada dua pengertian untuk istilah program, yaitu pengertian 

secara khusus dan umum. Menurut pengertian secara umurn, program 

dapat diartikan sebagai “rencana”. Jika seorang siswa ditanya oleh guru, 

apa programnya sesudah lulus dalam menyelesaikan pendidlkan di 

sekolah yang diikuti maka arti “program” dalam kalimat tersebut adalah 

rencana atau rancangan kegiatan yang akan dilakukan setelah lulus. Ada 

tiga pengertian penting dan perlu ditekankan dalam menentukan 

program. yaitu (l) realisasi atau implementasi suatu kebijakan, (2)  

dalam waktu relatif lama bukan kegiatan tunggal tetapi jamak-

berkesinambungan, dan (3)  dalam organisasi yang melibatkan  

sekelompok orang.  

Sebuah program bukan hanya kegiatan tunggal yang dapat 

diselesaikan dalam waktu singkat, tetapi merupakan kegiatan yang 

berkesinambungan karena melaksanakan Suatu kebijakan. Oleh karena 

itu, sebuah program dapat berlangsung dalam kurun waktu relatif lama. 

Pengertian program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan, maka 

program merupakan sebuah sistem, yaitu rangkaian kegiatan yang 

dilakukan bukan hanya satu kali tetapi berkesinambungan. Pelaksanaan 

program selalu  didalam sebuah organisasi yang artinya harus 

melibatkan sekelompok orang. Pengertian program yang dikemukakan 

di atas adalah pengertian secara umum.  

Program Kejar Paket C merupakan lingkup dari Pendidikan 

Luar Sekolah, di mana institusi atau lembaga ini berorientasi untuk 



22 

 

meningkatkan kesejahteraan hidup manusia melalui jalur pendidikan 

nonformal. Sedangkan lingkup Pendidikan Luar Sekolah tersebut 

meliputi pertama, pendidikan anak usia dini yang dilakukan melalui 

_kelompok bermain dan taman penitipan anak. Kedua, pendidikan 

keaksaraan yang merupakan garapan utama program keaksaraan 

fungsional. Ketiga, pendidikan kesetaraan yang dilakukan melalui 

program Paket A setara SD, paket B setara SMP, dan paket C setara 

SMA. Keempat, pendidikan kecakapan hidup yang menjadi bidang 

garapan program Kelompok Belajar Usaha (KBU), kursus-kursus, 

pelatihan keterampilan, magang, dan sanggar, Kelima, pendidikan 

kepemudaan. Keenam, pendidikan atau pemberdayaan perempuan. 

Ketujuh, pendidikan orang usia lanjut. 

Program Kejar Paket C tersebut dapat menggantikan pendidikan 

jalur sekolah yang karena beberapa hal masyarakat tidak dapat 

mengikuti pendidikan di jalur sekolah (formal). Program pendidikan 

luar sekolah dapat diartikan sebagai kegiatan yang disusun secara 

terencana dan memiliki tujuan, sarana, isi, dan jenis kegiatan, pelaksana 

kegiatan, proses kegiatan, waktu, fasilitas, alat-alat, biaya, dan, sumber-

sumber pendukung lainnya. Unsur-unsur program pendidikan luar 

sekolah, menuntut sepuluh patokan pendidikan masyarakat (1980), 

terdiri atas kelompok belajar, tujuan belajar, warga belajar, sumber 

belajar, sarana belajar, pamong belajar, panti belajar, dana belajar, dan 

hasil belajar. Secara lebih luas, program pendidikan luar sekolah adalah 
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kegiatan yang sistemik, yaitu kegiatan yang memiliki komponen, 

proses, dan tujuan program.  

Menurut Keputusan Menteri No 132/U/2004 tentang Program 

Paket C pengertian Program Paket C adalah “bentuk layanan 

pendidikan menengah yang setara dengan Sekolah Menengah 

Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA), yang berada pada 

jalur pendidikan nonformal. Program paket C yang selama ini 

hanya diperuntukkan bagi anak-anak putus sekolah, 

dimanfaatkan oleh Departemen Pendidikan Nasional sebagai 

alternatif bagi mereka yang tidak lulus Ujian Nasional untuk 

mengikuti pelajaran remedial yang selanjutnya dapat 

mengikuti ujian kesetaraan yang dilaksanakan oleh 

pemerintah”. 

 

c. Fungsi Program Kejar Paket C  

Program paket C berfungsi sebagai pelayanan kegiatan 

pembelajaran bagi warga masyarakat yang ingin memperoleh 

pengakuan pendidikan setara SMA atau MA melalui jalur pendidikan 

nonformal  

d. Penyelenggaraan Program Kejar Paket C  

Program paket C dapat diselenggarakan oleh pemerintah, 

pemerintah daerah, dan atau masyarakat. Masyarakat yang 

menyelenggrakan program ini dapat bersifat perorangan, kelompok atau 

badan hukum yang terlebih dahulu wajib memperoleh ijin 

penyelenggaraan yang diterbitkan oleh Dinas Kabupaten/Kota. Adapun 

ijin penyelenggaraannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

1) Peserta didik;  

2) Tenaga pendidik;  



24 

 

3) Kurikulum;  

4) Sarana dan prasarana penunjang belajar.  

3. Tingkat Kepuasan 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kepuasan mempunyai kata 

dasar “puas” yang berarti merasa senang (lega, gembira, kenyang, dsb 

karena sudah terpenuhi hasrat hatinya), sedangkan kata kepuasan itu 

sendiri memiliki arti perihal (yang bersifat) puas, kesenangan, kelegaan 

dsb. 

Kotler (2010) menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah 

tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil 

yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Kepuasan merupakan 

tingkat perasaan konsumen yang diperoleh setelah konsumen 

melakukan/menikmati sesuatu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

kepuasan konsumen merupakan perbedaan antara yang diharapkan 

konsumen (nilai harapan) dengan situasi yang diberikan perusahaan 

(kinerja perusahaan) di dalam usaha memenuhi harapan konsumen. 

Konsep kualitas bersifat relatif, karena penilaian kualitas sangat 

ditentukan dari perspektif yang digunakan. Menurut Zeithaml dkk (dalam 

Hardiyansyah, 2011:46), Kualitas Pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, 

yaitu Tangible (Bukti fisik), Reliability (Kehandalan), Responsiveness 

(Ketanggapan), Assurance (Jaminan), dan Empathy (Empati). Masing-

masing dimensi memiliki indikator-indikator sebagai berikut: 

a. Bukti fisik (tangibles) 
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Berkenaan dengan daya tarik fasilitas fisik, perlengkapan, dan 

material yang digunakan perusahaan, serta penampilan karyawan. 

Menurut Parasuraman dalam Tjiptono, atribut dari bukti fisik ini ada 

empat, yaitu: 

1) Peralatan modern. 

2) Fasilitas yang berdaya tarik visual. 

3) Karyawan yang berpenampilan rapi dan professiona. 

4) Materi-materi berkaitan dengan jasa yang berdaya tarik visual. 

b. Kehandalan (reliability) 

Berkaitan dengan kemampuan perusahaan untuk memberikan 

layanan yang akurat sejak pertama kali tanpa membuat kesalahan 

apapun dan menyampaikan jasanya sesuai dengan waktu yang 

disepakati. Menurut Parasuraman dalam Tjiptono, atribut dari 

realibilitas ini ada lima yaitu: 

1) Menyediakan jasa sesuai yang dijanjikan. 

2) Dapat diandalkan dalam menengani masalah jasa pelanggan. 

3) Menyampaikan jasa secara benar semenjak pertama kali. 

4) Menyampaikan jasa sesuai dengan waktu yang dijanjikan. 

5) Menyimpan catatan atau dokumen tanpa kesalahan. 

c. Ketanggapan (responsive) 

Berkenaan dengan kesediaan dan kemampuan para   karyawan   

untuk   membantu   para   pelanggan   dan merespon permintaan 

mereka, serta menginformasikan kapan jasa akan diberikan dan 
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kemudian memberikan jasa dengan cepat. Menurut Parasuraman dalam 

Tjiptono, atribut dari daya tanggap ini ada empat, yaitu: 

1) Menginformasikan   kepada   pelanggan   tentang   kepastian   

waktu penyampaian jasa. 

2) Layanan yang segera atau cepat bagi pelanggan. 

3) Kesediaan untuk membantu pelanggan. 

4) Kesiapan untuk merespon permintaan pelanggan. 

d. Jaminan (assurance) 

perilaku   para   karyawan   mampu menumbuhkan  kepercayaan  

pelanggan  terhadap  perusahaan  dan perusahaan bisa menciptakan rasa 

aman bagi para pelanggannya. Jaminan ini juga berarti bahwa para 

karyawan selalu bersikap sopan dan menguasai pengetahuan dan 

keterampilan yang dibutuhkan untuk menangani setiap partanyaan atau 

masalah pelanggan. Menurut Parasuraman dalam Tjiptono, atribut dari 

jaminan ini ada empat, yaitu: 

1) Karyawan yang menumbuhkan rasa percaya para pelangga. 

2) Membuat pelanggan merasa aman sewaktu melakukan transaksi. 

3) Karyawan yang secara konsisten bersikap sopan. 

4) Karyawan yang mampu menjawab pertanyaan pelanggan. 

e. Empati (emphaty) 

Berarti  perusahaan  memahami  masalah  para pelanggannya 

dan bertindak demi kepentingan pelanggan, serta memberikan perhatian 

personal kepada para pelanggan dan memiliki jam operasi  yang  
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nyaman.  Menurut Parasuraman dalam Tjiptono, atribut dari empat ini 

ada lima, yaitu: 

1) Memberikan perhatian individual kepada para pelangga 

2) Karyawan yang memperlakukan pelanggan secara penuh 

perhatian. 

3) Sungguh-sungguh mengutamakan kepentingan pelanggan. 

4) Karyawan yang memahami kebutuhan pelanggan. 

5) Waktu operasi (jam kantor) yang nyaman 

B. Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Yerri Suryoadi pada tahun 2012 yang 

berjudul PENGARUH PELATIHAN DAN KEPUASAN KOMPENSASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN  PADA PT. BANK MUAMALAT 

INDONESIA CABANG SEMARANG Hadirnya produk baru yang 

dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia yaitu SHADR (Sharia 

Deposit Arrangement) yang mengakibatkan karyawan mengalami 

kendala karena belum mampu beradaptasi dengan sistem baru 

sehinggaberdampak pada menurunnya kinerja karyawan sebesar 6,52% 

pada tahun 2010 dari 13,04% pada tahun 2009. Dari beberapa faktor 

yang mempengaruhi kinerja makapenelitian ini membatasi faktor atau 

variabel yang mempengaruhi kinerja karyawanBank Muamalat Indonesia 

Cabang Semarang yaitu variabel: (1) kegiatan pelatihan karyawan, dan 

(2) kepuasan kompensasi. Tujuan penelitian ini adalah 
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Menganalisispengaruh pelatihan dan kepuasan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan BankMuamalat Indonesia Cabang Semarang. Sampel 

dari penelitian ini adalah staff dari Bank Mumalat Indonesia Cabang 

Semarang yang berjumlah 46 orang, yang terdiri dari 45 orang staff dan 1 

orang pimpinan. Data dikumpulkan dengan menyebar kuesioner kepada 

kepada responden kemudian data dianalisis menggunakan Uji Validitas 

Reliabilitas dan Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan 

ada pengaruh positif dan signifikan pelatihan terhadap kinerja karyawan 

di Kantor Bank Muamalat Cabang Semarang dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,001. Dan ada pengaruh positif dan signifikan kepuasan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan di Kantor Bank Muamalat 

Cabang Semarang 

dengan nilai probabilitas sebesar 0,012. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Rita Puspitasari pada tahun 2012 yang 

berjudul PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN PELATIHAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA KANTOR PELAYANAN 

PAJAK PRATAMA MAGELANG Hasil Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: (1) Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di 

KPP Pratama Magelang. (2) Pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan di KPP Pratama Magelang. (3) Pengaruh motivasi kerja dan 

pelatihan kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan di KPP 

Pratama Magelang.  
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3. Penelitian yang dilakukan oleh Ronita pada tahun 2013 yang berjudul 

ANALISIS KEPUASAN PESERTA KURSUS KOMPUTER 

MENGGUNAKAN METODE CHAID BERBASIS KOMPUTER Hasil 

Penelitian ini menunjukan meningkatkan kepuasan peserta dapat 

dilakukan dengan terlebih dahulu menganalisis kepuasan peserta kursus. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah CHAID (Chi-Square 

Automatic Interaction Detector). Hasil dari analisis CHAID adalah 

pengelompokkan variabel penjelas berdasarkan variabel respon, 

hubungan dan interaksi antara variabel penjelas dan variabel respon. 

Hasil analisis CHAID menunjukkan bahwa pada faktor fasilitas dan 

metode pengajaran, variabel penjelas yang paling signifikan pengaruhnya 

adalah umur. Pada faktor fasilitas, umur terbagi menjadi tiga kelompok, 

yaitu 17 tahun, 18 - 21 tahun, dan 22 tahun. Pada kelompok 18–21 tahun, 

terbagi menjadi 2 kelompok lagi berdasarkan jenis kelamin. Pada faktor 

metode pengajaran, umur terbagi menjadi dua kelompok, yaitu 17–20 

tahun dan 21–22 tahun. Pada faktor lain, analisis CHAID menunjukkan 

tidak ada hubungan antara variabel penjelas dan variebel respon. 

C. Anggapan Dasar 

Anggapan dasar yang dapat dirumuskan antara lain : 

1. Menurut Sudjana (2014:89) mengemukakan komponen-komponen 

pelatihan sebagai berikut. masukan lingkungan, masukan mentah, 

masukan lain, masukan sarana, proses, keluaran dan pengaruh. 
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2. Menurut Zeithaml dkk (dalam Hardiyansyah, 2011:46), Kualitas 

Pelayanan dapat diukur dari 5 dimensi, yaitu Tangible (Bukti fisik), 

Reliability (Kehandalan), Responsiveness (Ketanggapan), Assurance 

(Jaminan), dan Empathy (Empati). 

 

D. Hipotesis Penelitian 

Menurut Sugiyono (2017:64) “hipotesis merupakan jawaban sementara 

terhadap rumusan masalah penelitian dimana rumusan masalah penelitian 

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan” untuk menjawab masalah 

yang dikemukakan diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan 

sebagai berikut: 

Ha : Pelatihan komputer pada program kesetaraan paket C berpengaruh 

terhadap tingkat kepuasan warga belajar di PKBM Cerdik Tamansari 

Kota Tasikmalaya. 

Ho : Pelatihan komputer pada program kesetaraan paket C tidak 

berpengaruh terhadap tingkat kepuasan warga belajar di PKBM 

Cerdik Tamansari Kota Tasikmalaya. 

 


