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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

Penyelenggaraan pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan  

dan perubahan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber 

daya manusia serta untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan 

masyarakat. Apabila pendidikan tidak dilaksanakan secara merata, akan terjadi  

ketidakseimbangan sehingga perkembangan pengetahuan dan teknologi 

mungkin hanya dinikmati oleh sebagian lapisan masyarakat  tertentu saja, 

maka hal ini cenderung akan mengakibatkan timbulnya berbagai masalah 

sosial, termasuk didalamnya masalah pengangguran, sebagai akibat dari 

banyaknya jumlah angkatan kerja yang kurang terdidik dan kurang memiliki 

keterampilan. Pemikiran ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan  Dr. 

H. Achmad Hufad M.Ed (2007:2) bahwa “ .. besarnya  jumlah angkatan kerja 

dengan pendidikan dan penguasaan keterampilan yang relative rendah 

merupakan salah satu penyebab utama rendahnya daya saing untuk merebut 

peluang kerja, baik di dalam maupun di luar  negeri, sehingga mengakibatkan 

tingginya pengangguran dan rentannya kemiskinan..”   

Pemerintah dewasa ini terus menerus berupaya meningkatkan  layanan 

kebutuhan pendidikan bagi masyarakat, upaya peningkatan dan 

pengembangan pendidikan selain dimaksud untuk mengimbangi angka 

pertambahan  penduduk yang mencari tempat pendidikan juga dimaksudkan 

untuk mempersiapkan  calon tenaga kerja  yang memiliki kemampuan yang 
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selaras dengan tuntutan lapangan kerja agar dapat ikut serta dalam gerak 

pembangunan lebih baik. Salah satu bentuk upaya  untuk memperluas 

pendidikan yang dimaksud di atas adalah melalui jalur pendidikan luar 

sekolah atau pendidikan non formal.  Pendidikan non formal mengandung 

pengertian segala aktivitas yang berencana, bertujuan dan berkesinambungan 

baik perorangan, kelompok maupun masyarakat dalam meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan guna meningkatkan kesejahteraan hidup, 

seperti dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, pasal 26 ayat 2 dinyatakan bahwa fungsi 

pendidikan non formal adalah“ Mengembangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan kepribadian profesional“ (BP PLSP Regional II 

Jayagiri, 2005 : 9 )  

Untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan 

luar sekolah salah satunya adalah „kursus‟. Dengan kursus diharapkan peserta 

didik dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi  tenaga kerja yang 

siap pakai atau bisa usaha mandiri. Kursus merupakan salah satu dari sekian 

banyak satuan pendidikan nonformal yang hingga saat ini masih dianggap 

sebagai suatu wadah yang ampuh dalam rangka meningkatkan pengetahuan, 

sikap dan keterampilan warga masyarakat.  Hal ini  sejalan dengan pendapat 

Roni Artasasmita (1985:9) bahwa “Pendidikan nonformal melalui jalur kursus 

dan latihan dapat dijadikan salah satu senjata ampuh untuk memerangi 
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kemiskinan yang melanda masyarakat pedesaan di negara-negara yang sedang 

berkembang “. 

Berbicara mengenai kursus sebagai satuan pendidikan nonformal  telah 

tercantum dalam UU RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pasal 26 ayat 4, menerangkan bahwa “ Satuan pendidikan non formal 

terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat 

kegiatan belajar masyarakat, dan majlis taklim, serta satuan pendidikan yang 

sejenis  (BP PLSP Regional II Jayagiri, 2005:12). Selanjutnya  menurut Roni 

Artasasmita (1985 :10) mendepinisikan bahwa “ Kursus  adalah sebagai suatu 

kegiatan pendidikan yang berlangsung dalam masyarakat yang dilakukan 

dengan sengaja, terorganisir dan sistematik untuk memberikan satu mata 

pelajaran atau rangkaian pelajaran tertentu dalam waktu yang relatif singkat 

agar mereka memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap yang 

dimanfaatkan untuk mengembangkan dirinya dan masyarakatnya ”. 

Menghadapi persaingan yang semakin ketat di era globalisasi, 

tantangan utama ke depan adalah meningkatkan daya saing dan keunggulan 

kompetitif. Peningkatan tersebut dilakukan di semua sektor, baik sektor 

industri maupun sektor jasa dengan mengandalkan sumber daya manusia. 

Diperlukan suatu acuan baku untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

unggul sebagai tenaga kerja profesional yang sesuai dengan kebutuhan pasar 

kerja dan dunia usaha/industri. Agar dapat mengoptimalkan efektivitas dan 

efisiensi program pendidikan dan pelatihan kerja nasional, diperlukan adanya 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. 
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Selanjutnya masyarakat  merasa sulit dalam memperoleh pekerjaan 

yang layak dan sesuai dengan harapannya, hal tersebut di karenakan 

kurangnya kemampuan  dan kecakapan kerja yang dimilikinya, akibat dari 

kurangnya pengetahuan dan tidak mempunyai keterampilan yang memadai 

oleh sebab itu masyarakat perlu di beri pendidikan mengenai keterampilan 

yang berkaitan dengan kerja atau pekerjaan secara berkelanjutan yaitu melalui 

program pendidikan kecakapan kerja, program ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan dan keterampilan yang siap untuk kerja, sebagai 

bekal menghadapi segala tantangan dan rintangan  agar masyarakat bisa 

bekerja  atau usaha mandiri.  

Pendidikan pelatihan dan keterampilan kursus juga mempunyai Standar 

Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang dibuat khusus untuk tiap-tiap 

cabang keterampilannya. Seperti pendidikan dan pelatihan keterampilan 

menjahit, dengan menyusun dan memberlakukannya Standar Kompetensi 

Kerja Nasional Indonesia Tata Busana/Menjahit Pakaian. Diharapkan 

lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan tata busana dapat menghasilkan 

penata-penata busana yang profesional, bermutu dan memilki daya saing yang 

tinggi. Serta siap untuk memasuki pasar kerja Nasional maupun Internasional.  

Banyak orang tahu apa yang harus lakukan, akan tetapi pada 

kenyataannya banyak orang tidak mau melakukan dan mewujudkannya. Pada 

dasarnya pemberian pendidikan pelatihan dan keterampilan dimaksudkan agar 

lulusan kursus mampu melakukan eksplorasi terhadap dunia sekitar melalui 

keterampilan yang dimilikinya. Sehingga dengan pengetahuan dan 
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keterampilan yang didapatnya tersebut, warga belajar akan dapat 

melangsungkan hidupnya dan menjadi manusia yang utuh, yang mandiri. 

Mampu menghasilkan sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk Tuhan yang 

harus memberdayakan apa yang ada di sekitarnya untuk kepentingan dirinya 

dan orang lain.  

Warga belajar kursus dan pelatihan akan mulai mengerti dengan bekal 

keterampilan yang disiapkan, memahami tentang apa yang mereka lihat dan 

apa yang mesti mereka lakukan untuk dapat menjawab tantangan globalisasi 

yang ada. Sehingga mereka tertarik untuk selalu bekerja keras dan berusaha. 

Ketika lulusan kursus dan pelatihan memasuki dunia kerja yang penuh 

persaingan, mereka sudah merasa siap baik secara mental, fisik dan 

keterampilan. Mampu menunjukkan kepercayaan diri dan keterampilan yang 

dimiliki untuk memberi posisi tawar mereka dalam bekerja. Instruktur di LKP  

mempunyai peran yang sangat penting dalam keberhasilan menciptakan 

lulusan kursus yang berkualitas. Instruktur sebagai pendamping pada lulusan 

kursus harus menguasai tugas dan kemampuan yang diperlukan baik dalam 

proses maupun pasca pelatihan pembelajaran keterampilan. 

Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) harus dapat menyusun program 

dan metode pengajaran yang sesuai dengan Standar Nasional. Sebagaimana 

diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No 91 

tahun 2008 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 

(SKKNI) Sektor Jasa Kemasyarakatan dan Perorangan Sub Sektor Jasa 

Penjahitan Bidang Menjahit Pakaian. Seperti halnya yang diberlakukan 
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Lembaga Kursus dan Pelatihan Menjahit Anugrah Pratama  yang berada di 

Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. Program 

kursus menjahit yang dilaksanakan di LKP Anugrah Pratama  dalam 

pelaksanaannya mengacu pada SKKNI yang berlaku saat ini. LKP Anugrah 

Pratama  yang berada di Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota 

Tasikmalaya sudah berdiri sejak tahun 2004 sehingga pengalamanya pun 

tidak diragukan dan lembaga ini memiliki ijin yang resmi, dan juga sebagai 

lembaga Uji Kompetensi serta mendapatkan berbagai penghargaan dari Dinas 

Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya. 

Sebagai gambaran pentingnya jenjang pendidikan tertinggi dengan 

tingkat pengangguran di Kota Tasikmalaya  dapat dilihat di data BPS Kota 

Tasikmalaya pada tahun 2016. Dari 47,495 penduduk usia kerja, terdapat 

10.996  jiwa dengan tingkat pengangguran terbesar dipegang oleh tamatan 

SLTP atau dibawahnya sebesar 43,65 persen. Diikuti oleh penganggur tingkat 

SLTA sebesar 38,66 persen dan yang paling sedikit adalah D3 keatas dengan 

jumlah 17,69 persen. Angka pengangguran terbesar di Kota Tasikmalaya 

dipegang oleh orang-orang yang hanya menyelesaikan jenjang pendidikan 

terendah. Hal ini membuat sektor informal sebagai solusi alternatif 

pemenuhan kebutuhan kerja. 

Pada dasarnya pendidikan keterampilan dan pelatihan di LKP Anugrah 

Pratama ingin mengembangkan program belajar yang membekali warga 

belajar  kursus dengan keterampilan. Juga berkewajiban untuk menyiapkan 

mereka agar siap mandiri masuk dalam dunia kerja. Warga belajar  Menjahit 
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di LKP Anugrah melalui Bantuan Sosial Pemerintah program Pendidikan 

Kecakapan Kerja (PKK) bagi warga belajar yang lulus 2016-2017 berjumlah 

60 orang. Mereka mendaftar menjadi peserta kursus menjahit dengan tujuan 

ingin memperoleh keterampilan yang akan mereka gunakan untuk terjun ke 

DU/DI (dunia usaha/dunia industri). Selain itu, mereka juga berminat untuk 

mengikuti kursus menjahit di LKP Anugrah Pratama  karena setelah tamat 

dari kursus akan langsung disalurkan ke perusahan garmen yang telah bekerja 

sama dengan LKP Anugrah Pratama seperti dengan PT Agung Kreasi 

Harmoni di Jalan Sukasari Nomor 8 Sambongjaya Mangkubumi Kota 

Tasikmalaya. Dan bekerja-sama dengan PT Sansan Saudaratex Jaya di jalan 

Gubernur Swaka Nomor 100 Kelurahan Samongjaya Kecamatan 

Mangkubumi Kota Tasikmalaya. 

Berkaitan dengan pemberian bantuan  sosial pemerintah program 

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bagi warga belajar lulusan tahun  2016-

2017 di LKP Anugrah Pratama  dijelaskan dalam Petunjuk Teknis Program 

PKK (2016:4) Kemendikbud Ditjen PAUD dan Dikmas Direktorat 

Pembinaan Kursus dan Pelatihan bahwa: “Pemberian bantuan program 

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah  program pelayanan pendidikan 

dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan  kerja yang 

diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi dibidang 

keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi yang bersertifikat 

kompetensi, sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja pada sektor formal 

sesuai dengan peluang kerja (job opertunities) yang ada”. 
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Adapun tujuan dari program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) 

menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ditjen PAUD dan Dikmas 

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan (Juknis 2016:4)  adalah :  

“(1) Memberikan  bekal keterampilan kerja bagi warga masyarakat  yang 

menganggur karena tidak memiliki keterampilan yang sesuai kebutuhan dan 

peluang kerja yang ada; (2). Mendorong lembaga pendidikan nonformal 

untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat agar memiliki keterampilan 

kerja sekaligus mengurangi pengangguran dan kemiskinan; (3). Mendorong 

masyarakat untuk meningkatkan keterampilan yang dibuktikan dengan 

sertifikat kompetensi” 

 

Berangkat dari permasalahan tersebut di atas, maka mendorong penulis 

untuk melakukan penelitian tentang bantuan sosial pemerintah untuk program 

pendidikan kecakapan kerja di LKP Anugrah Pratama yang dituangkan dalam 

judul Skripsi,” Dampak Bantuan Sosial Pemerintah Program Pendidikan 

Kecakapan Kerja (PKK) Bagi Warga Belajar (Studi Pada Lulusan Menjahit di 

LKP Anugrah Pratama Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota 

Tasikmalaya). 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan hasil studi lapangan, maka penulis mencoba 

mengindentifikasi permasalahan dampak bantuan sosial pemerintah program 

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bagi warga belajar di LKP Anugrah 

Pratama antara lain adalah : 

1. Masih kurangnya peran lembaga kursus dalam mengubah „mind set’ warga 

belajar di LKP Anugrah Pratama  untuk menjadi tenaga kerja produktif. 
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2. Adanya faktor-faktor yang mempengaruhi warga belajar seperti 

pemahaman dan harapan dalam mengikuti program pendidikan kecakapan 

kerja (PKK) di  LKP Anugrah Pratama; 

3. Kreativitas warga belajar dalam mengikuti program pendidikan kecakapan 

kerja (PKK) di LKP Anugrah Pratama masih kurang optimal dalam 

memanfaatkan peluang kerja; 

4. Motivasi warga belajar program PKK di LKP Anugrah Pratama  yang 

relatif rendah untuk mengembangkan usaha mandiri. 

5. Masih banyak lulusan LKP Anugrah Pratama yang belum bekerja dan 

belum dapat melakukan usaha kerja mandiri. 

C. Rumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah peneliti kemukakan  di atas, 

maka rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana implementasi Bantuan Sosial Pemerintah program Pendidikan 

Kecakapan Kerja (PKK) bagi warga belajar di LKP Anugrah Pratama 

Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya ?; 

2. Bagaimana dampak bantuan sosial pemerintah program Pendidikan 

Kecakapan Kerja (PKK) bagi warga belajar setelah lulus tahun 2016-2017 

di LKP Anugrah Pratama Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi 

Kota Tasikmalaya? 
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D. Definisi Operasional  

Untuk menghindari timbulnya penafsiran yang berbeda pada penelitian 

ini, sehingga diperoleh persepsi dan pemahaman yang jelas. Berkaitan dengan 

penelitian ini ada beberapa istilah yang perlu dijelaskan 

1. Dampak adalah pengaruh (outcome) yang dialami peserta didik atau 

lulusan setelah memperoleh dukungan dari masukan lain. Masukan lain 

tersebut dapat digolongkan kedalam pekerjaan, aktifitas masyarakat dan 

dalam bidang bisnis.(Sudjana,2006: 95) yang dimaksud Dampak  dalam 

penelitian ini adalah pengaruh dari hasil pelaksanaan pelatihan 

keterampilan menjahit pakaian melalui program Pendidikan Kecakapan 

Kerja (PKK) terhadap para lulusan (60 orang) di LKP Anugrah Pratama 

Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya; 

2. Bantuan Sosial Pemerintah adalah pemberian bantuan berupa uang/ 

barang dari pemerintah pusat atau daerah kepada individu, keluarga, 

kelompok dan /atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan 

selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya 

resiko sosial. Bantuan sosial pemerintah dalam hal ini adalah 

Kemendikbud Ditjen PAUD dan Dikmas melalui Direktorat Pembinaan 

Kursus dan Pelatihan menetapkan LKP Anugrah Pratama di Kelurahan 

Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya untuk menerima 

Bantuan Sosial melalui penyelenggaraan program Pendidikan Kecakapan 

Kerja (PKK) bidang Menjahit dengan persyaratan yang telah ditentukan. 
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3. Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) adalah program layanan 

pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan 

kerja yang diberikan kepada peserta didik agar memiliki kompetensi di 

bidang keterampilan tertentu yang sesuai dengan peluang kerja yang 

dibutuhkan oleh DU/DI (dunia usaha/dunia kerja). (Juknis PKK, 2016:4). 

Yang dimaksud PKK dalam penelitian ini adalah layanan pendidikan 

melalui keterampilan menjahit di LKP Anugrah Pratama dengan bantuan 

dana sosial dari pemerintah per orang Rp. 1.700.000,- 

4. Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) adalah satuan pendidikan 

nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 

pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk 

mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri,        

(Permendiknas Nomor 81 tahun 2013 Pasal 1 Ayat 4). LKP yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah LKP Anugrah Pratama di Kelurahan 

Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya. 

5. Warga Belajar  adalah orang yang memenuhi persyaratan  tertentu untuk 

mengikuti kegiatan belajar mengajar pada program pendidikan 

masyarakat, yaitu program satuan pendidikan luar sekolah seperti program 

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) yang memiliki kebutuhan untuk 

belajar dalam rangka memperoleh keterampilan  untuk memasuki dunia 

kerja dengan kriteria sasaran  masyarakat kurang mampu dan tidak 

memiliki keterampilan fungsional, mereka siap untuk belajar secara rutin 

sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Warga Belajar yang dimaksud 
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dalam penelitian ini adalah warga masyarakat yang mengikuti program 

bantuan sosial pendidikan kecakapan kerja (PKK) tahun 2016-2017 di 

LKP Anugrah Pratama Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi 

Kota Tasikmalaya. 

E. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban 

dari permasalahan yang telah dirumuskan di atas yaitu: 

1. Untuk mengetahui implementasi Bantuan Sosial Pemerintah program 

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bagi warga belajar di LKP Anugrah 

Pratama Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya; 

2. Untuk mengetahui dampak bantuan sosial pemerintah program Pendidikan 

Kecakapan Kerja (PKK) bagi warga belajar setelah lulus tahun 2016-2017 

di LKP Anugrah Pratama Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi 

Kota Tasikmalaya. 

F. Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari  penelitian ini, dapat kami  kemukakan adalah 

sebagai berikut : 

1. Manfaat secara Teoretis  

1). Guna menambah bahan referensi program studi Pendidikan Luar 

Sekolah yang berkaitan dengan dampak bantuan sosial pemerintah 

program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bagi warga belajar 

setelah lulus di LKP Anugrah Pratama Kelurahan Cipawitra 

Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya; 
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2). Untuk memberikan penjelasan tentang dampak bantuan sosial 

pemerintah program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bagi warga 

belajar setelah lulus tahun 2016-2017 di LKP Anugrah Pratama 

Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota Tasikmalaya; 

3). Untuk menambah pengetahuan penulis terutama tentang masalah yang 

berkaitan dengan dampak bantuan sosial pemerintah program 

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bagi warga belajar setelah lulus 

di LKP Anugrah Pratama Kelurahan Cipawitra Kecamatan 

Mangkubumi Kota Tasikmalaya. 

 

2. Manfaat secara Praktis  

1).  Sebagai dasar pengalaman  penerapan teori yang diperoleh dari bangku 

kuliah yang meliputi pengajaran, pengabdian, dan penelitian. 

2). Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran kepada 

pengelola program  pendidikan kecakapan kerja (PKK);  

3). Sebagai upaya untuk memberikan pemahaman kepada pengelola 

program tentang dampak bantuan sosial pemerintah program 

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bagi warga belajar di LKP 

Anugrah Pratama Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi Kota 

Tasikmalaya; 

4). Sebagai bahan masukan bagi praktisi penyelenggara pendidikan non 

formal di masyarakat melalui dampak bantuan sosial pemerintah 

program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) bagi warga belajar  di 
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LKP Anugrah Pratama Kelurahan Cipawitra Kecamatan Mangkubumi 

Kota Tasikmalaya; 

5). Sebagai pengalaman praktis dan salah satu syarat dalam memenuhi 

sidang skripsi. 

G. Sistematika Penulisan  

Penyusunan skripsi ini sesuai dengan sistematika penulisan yang 

ditetapkan, yaitu : 

Bab I.  Pendahuluan, berisi uraian tentang  latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, depinisi operasional, serta sistematika 

penulisan. 

Bab  II.    Landasan Teoretis, membahas tentang Konsep implementasi bantuan 

sosial program PKK berisikan pengertian implementasi bantuan 

sosial, penerapan program dalam PLS.  Hasil dan Dampak program 

meliputi :pengertian hasil program, indikator keberhasilan 

program, pengertian dampak program, Dampak ekonomi  

pelaksanaan program pendidikan, Dampak sosial pelaksanaan 

program pendidikan. Tinjauan tentang Kursus Menjahit 

membahas: tentang Pengertian Program Kursus Menjahit, Tujuan 

Kursus Menjahit, Karakteristik Kursus, Kurikulum Kursus 

Menjahit. Motivasi dalam Pengembangan Kerja Mandiri 

membahas tentang :Pengertian Motivasi, Faktor yang 

Mempengaruhi Motivasi, Fungsi Motivasi, Kaitan Motivasi 
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Dengan Pemanfaatan Peluang Kerja. Tinjauan tentang Lembaga 

Kursus dan Pelatihan (LKP) membahas tentang  Pengertian 

Lembaga Kursus dan Pelatihan, Manfaat Lembaga Kursus dan 

Pelatihan, Sumber Daya Manusia dalam Lembaga Kursus dan 

Pelatihan. Konsep Hasil Pembelajaran Kursus Keterampilan. 

Penelitian yang Relevan. Kerangka Berpikir dan Pertanyaan 

Penelitian.  

Bab  III.    Prosedur Penelitian   membahas  tentang Metode penelitian. Fokus 

Penelitian.  Populasi dan Sampel Penelitian membahas Populasi, 

Sampel.  Langkah-langkah Penelitian. Teknik Pengumpulan Data 

membahas tentang  Observasi. Wawancara, Studi Dokumentasi, 

Triangulasi. Instrumen Penelitian. Teknik Analisa Data 

membahas tentang Analisis Sebelum di Lapangan, dan Analisis 

Selama di Lapangan. Waktu dan Tempat Penelitian. 

Bab  IV.  Hasil Penelitian dan Pembahasan  membahas tentang Gambaran 

Umum Lokasi Penelitian berisikan: Profil Lembaga Kursus dan 

Pelatihan (LKP) Anugrah Pratama, Tujuan dan Sasaran LKP 

Anugrah Pratama, Program di LKP Anugrah Pratama; Struktur 

Organisasi LKP Anugrah Pratama, Sarana dan Prasarana LKP 

Anugrah Prataama, dan  Jaringan Kerjasama. Hasil Penelitian 

mengenai Implementasi Bantuan Sosial Pemerintah Program 

Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)  Menjahit bagi Warga 

Belajar di LKP Anugrah Pratama. Dampak Bantuan Sosial 
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Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) 

Menjahit bagi Warga Belajar di LKP Anugrah Pratama. 

Pembahasan berisikan : Implementasi Bantuan Sosial 

Pemerintah Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)  

Menjahit bagi Warga Belajar di LKP Anugrah Pratama. Dan  

Dampak  Bantuan Sosial Pemerintah Program Pendidikan 

Kecakapan Kerja (PKK)  Menjahit bagi Warga Belajar di LKP 

Anugrah Pratama.  

Bab V.   Simpulan dan Saran. Pada bab ini penulis menguraikan tentang 

simpulan yang merupakan analisa antara data dengan pertanyaan 

penelitian yang berhubungan dengan teori-teori pendukung. 

Sedangkan Saran adalah cara atau kegiatan untuk mengatasi 

persoalan yang terdapat  dalam  simpulan  berdasarkan potensi 

yang terdapat  dalam penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 


