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ABSTRAK 
 

Muhammad Hagi, 17102040007, Pelatihan dan Pengembangan Life Skiil 

Santri Berbasis Balai Latihan Kerja Komunitas Di Pondok Pesantren Fauzul 

Muslimin Yogyakarta Tahun 2020, Skripsi Program Studi Manajemen Dakwah, 
Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021. 

 
Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu kunci dalam 

keberhasilan sebuah organisasi, namun dengan perkembangan zaman yang terus 
maju membuat setiap manusia memerlukan sebuah kecakapan hidup (life skill) 

sebagai bekal hidup dalam memasuki dunia kerja. Pondok Pesantren Fauzul 
Muslimin merupakan salah satu pondok mahasiswa dan pelajar, artinya santri yang 
berada di Pondok Pesantren Fauzul Muslimin tidak hanya menjadi santri namun juga 
menjadi mahasiswa dan juga pelajar di berbagai universitas maupun sekolah. 
Dengan menyandang predikat sebagai santri sudah semestinya lebih memahami ilmu 
agama di bandingkan orang lain yang tidak pernah menjadi santri, dengan bekal ilmu 
agama yang cukup santri juga harus memiliki keterampilan dan kecakapan hidup 
agar bisa hidup mandiri. Untuk memberikan sebuah keterampilan dan life skill pada 
santri maka Pondok Pesantren Fauzul Muslimin melakukan pelatihan dan 
pengembangan life skill. 

 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan 

Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Data 
penelitian ini di analisis data dengan mengoleksi data, kondensasi data dan 
penyajian data. Lalu untuk uji keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi 
sumber data. 

 
Hasil dari penelitian di Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Yogyakarta 

tahun 2021 pelatihan dan pengembangan life skill yang dilakukan yaitu pelatihan 
desain grafis corel draw bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Komunitas Fauzul 
Muslimin. Pelatihan dan pengembangan ini diikuti oleh para santri sebanyak 16 
orang setiap gelombangnya. Adapun tujuan dari pelatihan dan pengembangan ini 
untuk memberikan keterampilan dan juga kecakapan hidup live skill pada diri santri 
serta juga memberikan pengembangan diri untuk para santri. 

 
Kata kunci: Pelatihan dan Pengembangan Life Skill, BLK Komunitas, 

PondokPesantrenFauzulMusliminYogyakarta. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

 
Pelatihan (training) adalah pembelajaran pengembangan individual yang 

bersifat mendesak karena adanya kebutuhan sekarang, Nadler dan moekijat 

mengemukakan bahwa pelatihan adalah suatu kegiatan penyesuaian atau pemberian 

pengaruh kepada seorang untuk meningkatkan kecakapannya guna suatu kegiatan 

tertentu. Arti sepenuhnya tentang pelatihan adalah lebih banyak pada aspek 

keterampilan dari pada sekedar pendidikan/pengajaran yang berhubungan dengan 

memberikan pengetahuan, karena pelatihan mencakup baik pengalaman 

mengerjakan suatu pekerjaan maupun pengetahuan. Santri merupakan bagian dari 

sumber daya manusia yang nantinya akan dibutuhkan oleh negara dan masyarakat 

dengan segala potensi yang dimiliki sekarang, oleh karnanya untuk memaksimalkan 

potensi yang ada pada diri santri perlu adanya pelatihan dan pengembangan life 

skills kecakapan hidup sebagai bekal santri nantinya. Menurut Robinson pelatihan 

sebagai suatu instruksi atau proses Pendidikan yang bertujuan untuk membangun 

dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan yang telah dimiliki.1 Menurut 

Suwanto dan Doni, yaitu pengembangan diartikan sebagai penyiapan individu untuk 

memikul tanggung jawab yang berbeda atau lebih tinggidi dalam organisasi.2 Dalam 

dunia kerja setiap karyawan pastinya memiliki peluang dalam peningkatan jenjang 

karir, baik 

1 Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup, (Bandung:Alfabeta, 2015), hlm. 163. 
2 Suwanto, dkk, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, (Bandung: 

Alfabeta, 2011), hlm. 103 
 
 
 

1 
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itu promosi jabatan maupun mutasi dengan berbagai penilaian dan pertimbangan 

dari seorang pimpinan perusahaan. Maka dari itu, program pengembangan bagi 

karyawan sangatlah penting guna mempersiapkan kemampuan karyawan sewaktu 

- waktu akan dipromosikan atau mutasi untuk mendapatkan tanggung jawab yang 

lebih besar. 

Balai latihan kerja adalah tempat diselenggarakannya proses pelatihan 

(training) kerja bagi peserta pelatihan sehingga mampu dan menguasai suatu jenis 

dan tingkat kompetensi kerja tertentu untuk membekali dirinya dalam memasuki 

pasar. Balai latihan kerja merupakan salah satu program yang dibuat pemerintah 

bagi masyarakat, melalui kementerian tenaga kerja dan transmigrasi (Kemnaker), 

mulai dari tingkat kabupaten sampai provinsi. Peserta balai latihan kerja biasanya 

diikuti oleh masyarakat yang akan bekerja. 

Namun untuk mengoptimalkan dalam pemerataan penyebaran tempat 

BLK, sekaligus memperluas fungsi BLK yang tidak hanya untuk bagi masyarakat 

yang akan bekerja, melainkan untuk para pelajar di lembaga-lembaga pendidikan 

agama. Untuk itu tahun 2017 melalui kementerian tenaga kerja dan transmigrasi 

(kemnaker), mulai menyalurkan bantuan bangunan BLK sekaligus perlengkapan 

yang dibutuhkan dalam menunjang pelatihan di pondok- pondok pesantren dan 

tempat keagamaan lainya dengan diberi nama BLK komunitas. BLK komunitas 

sendiri adalah suatu unit atau fasilitas pelatihan vokasi yang didirikan di lembaga 

keagamaan seperti pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, dan 

komunitas lainnya. BLK ini berfungsi untuk menyelenggarakan pelatihan 

kompetensi/keahlian guna memberikan keterampilan kerja kepada siswa dan 



3  

 

 
komunitas masyarakat di sekitar lembaga, sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau 

mendorong untuk berwirausaha.3 

Tahun 2019 Pondok Pesantren fauzul muslimin Yogyakarta merupakan 

salah satu pondok yang menerima bantuan fasilitas BLK Komunitas, sejak 

berdirinya BLK komunitas Pondok Pesantren Fauzul muslimin Yogyakarta telah 

melaksanakan pelatihan sebanyak 4 gelombang. Dimana setiap gelombangnya 

terdiri dari 16 peserta pelatihan. Hasil dari pelatihan dan pengembangan 

memberikan kontribusi yang cukup baik bagi peserta, dimana alumni peserta 

pelatihan dan pengembangan sudah ada yang bekerja dibidang desain grafis, 

kemudian juga ada yang sebagai instruktur pelatihan, dan juga banyak dari alumni 

peserta pelatihan berwirausha jasa desain. Adapun program pelatihan dan 

pengembangan yang dilakukan yaitu desain grafis. Gelombang pertama di bulan 

November sampai dengan akhir Desember 2019. Gelombang kedua di bulan Juli 

sampai dengan akhir Agustus 2020. Gelombang ketiga di bulan Oktober sampai 

dengan akhir November 2020. Gelombang keempat di bulan Juni sampai dengan 

Juli 2021. 

Melihat adanya program pemerintah dalam memperluas fungsi balai latihan 

kerja. tidak hanya untuk masyarakat yang akan bekerja saja, melainkanjuga untuk 

para pelajar di lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dalam mempersiapakan life 

skills, softskill dan hard skill santri yang akan terjun di dunia kerja dan masyarakat. 

 
 
 

 
3 https://kemnaker.go.id/news/detail/kemnaker-luncurkan-1000-blk-komunitas-tahun- 
2020, Diakses pada tanggal 24 Januari 2021, 11.00. 
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Maka dari itu peneliti merasa tertarik untuk meneliti Penerapan Pelatihan 

BLK Komunitas untuk Para Santri dan Juga Pengembangan Life Skill yang di 

Tujukan kepada Santri Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Yogyakarta. 

B. Rumusan Masalah 
 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah bagaimana penerapan pelatihan dan pengembangan life skill 

berbasis BLK Komunitas bagi santri di Pondok Pesantren Fauzul Muslimin 

Yogyakarta tahun 2021 ? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi 

pelatihan dan pengembangan life skill berbasis BLK Komunitas kepada para santri 

di Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Yogyakarta tahun 2021. 

D. Manfaat Penelitian 
 

1. Manfaat Teoritis 
 

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat menambah khazanah 

pengetahuan dalam bidang manajemen sumber daya manusia terutama pada aspek 

pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. 

2. Manfaat Praktis 
 

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi 

yang terkait dengan pelatihan dan pengembangan para santri di Pondok Pesantren 

Fauzul Muslimin Yogyakarta dan juga organisasi-organisasi lainnya yang sejenis. 

E. Kajian Pustaka 
 

Kajian merupakan rujukan kepustakaan ataupun karya ilmiah yang masi 

ada keterkaitan dengan satu tema besar yang sama dengan penelitian yang sedang 

dilakukan. Dalam penelitian setidaknya ada beberapa skripsi yang masih memiliki 
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keterkaitan dengan tema yang sedang diangkat yaitu mengenai pelatihan dan 

pengembangan. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang 

akan diteliti, sebagai berikut: 

Pertama, Amirullah Akbar dengan judul skripsi Pelatihan dan 

Pengembangan Santri Di Pondok Pesantren AL- Munawir Krapyak Yogyakarta 

2016-2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

bagaimana pelatihan dan pengembangan yang diterapkan bagi santri di Pondok 

Pesantren Al- Munawwir Krapyak Yogyakarta. Metode analisis data yang digunakan 

yaitu menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan 

data menggunakan wawancara observasi langsung dan dokumentasi. Adapun subjek 

penelitian skripsi ini adalah Pengasuh pondok pesantren, Pengurus pondok dan juga 

Santri. Hasil penelitian dari skripsi ini adalah Pondok Pesantren Al- Munawwir 

krapyak Yogyakarta tahun 2016-2017 sudah menerapkan program pelatihan dan 

pengembangan bagi santrinya, ada 3 program yang sudah diterapkan, yaitu pelatihan 

Al-Qur.an yang berfokus pada kajian tafsir kitab Jalalain, Workshop penulisan dan 

pelatihan retorika.4 

Kedua, Hariyati dengan judul skripsi Manajemen Pelatihan dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Di PT. ASURANSI TAKAFUL CABANG 

YOGYAKARTA TAHUN 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

implementasi manajemen pelatihan dan pengembangan SDM yang diterapkan di 

PT. Asuransi Takaful Yogyakarta Tahun 2016. Metode analisis data yang 

digunakan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi langsung, wawancara serta dokumentasi. Adapun subjek 

penelitian ini adalah Pimpinan, Trainer dan agen PT. Asuransi Takaful cabang 

 
 

4 Amirullah Akbar, Pelatihan dan Pengembangan Santri Di Pondok Pesantren AL- 

Munawir Krapyak Yogyakarta 2016-2017, Skripsi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018) 
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Yogyakarta. Hasil penelitian dari skripsi ini bahwa implementasi pelatihan yang 

dilakukan sudah baik dan menerapkan proses tahapan secara sistematis mulai dari 

perencanaan sampai evaluasi.5 

Ketiga, Silvi Lita Khoirunnisa dengan judul skripsi Manajemen 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan Di 

PKPU Cabang Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen 

pengembangan sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja karyawan PKPU 

cabang Yogyakarta. Metode analisis data yang digunakan kualitatif sifatnya 

deskriptif analitik dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara 

observasi langsung dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian skripsi ini adalah 

Kepala PKPU Cabang Yogyakarta, Ketua bidang PKPU dan karyawan PKPU. Hasil 

penelitian dari skripsi ini bahwa PKPU cabang Yogyakarta tidak memiliki bidang 

secara khusus menangani sumber daya manusia dalam struktur organisasi 

sedangkan pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan PKPU berdasarkan 

pengamatan situsional adapun dalam pengembangan SDM yang dilakukan oleh 

lembaga PKPU dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan 

kinerja karyawan yang berkualitas.6 

Keempat, Nihro Afandi dengan judul tesis Pengembangan Life Skill Santri 

Di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri DAN Al-Hidayah Sidoarjo (Perspektif 

Entreprenerurship Islam). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep 

pengembangan life skill santri di ponpes Mukmin Mandiri dan Al- Hidayah 

 
 

5 Hariyati, Manajemen Pelatihan Dan Pengembangan Sumber Daya Mausia Di PT. 

Asuransi Takaful Cabang Yogyakarta Tahun 2016, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2016) 
6 Silvi Lita Khoirunnisa, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam 

Meningkatkan Kinerja Karyawan DI PKPU Cabang Yogyakarta, Skripsi ( Yogyakarta: UINSunan 
Kalijaga, 2016 ) 
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Sidoarjo. Metode analisi data yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi 

kompratif dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Adapun subjek penelitian tesis ini adalah Kiai pondok, ustadz, 

santri. Hasil penelitian dari tesis ini menunjukan bahwa dalam mengoptimalkan 

hasil dari kreatifitas santri untuk belajar entrepreneurship islam melalui Lembaga 

pondok pesantren Mukmin Mandiri dan Al- Hidayah sidoarjo pesantrenmelakukan 

beberapa hal pertama, diintenalisasikan dalam setiap kegiatan- kegiatan melalui 

penanaman pendidikan life skill yang dilaksanakan oleh pondok pesantren 

(aplikatif). Kedua, penekanan dengan sistem pendidikan atau pengajaran(teoritis).7 

Kelima, Rochmat Koswara dalam jurnal ilmiah yang berjudul Manajemen 

Pelatihan Life Skill Dalam Upaya Pemberdayaan Santri Di Pondok Pesantren. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep manajemen pelatihan life skill 

dalam upaya pemberdayaan santri di pondok pesantren. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa manajemen pelatihan life skills di pondok pesantren Misbahul 

Falah ini belum sepenuhnya berjalan dengan baik, masih banyak yang perlu 

diperbaiki, hal ini dapat dilihat dalam proses perencanaannya yang kurang baik 

karena tidak tercatat/terdokumentasikan dengan baik, berkaitan dengan 

pelaksanaanya kegiatan life skill dapat berjalan dengan baik sedangkan dalam 

kegiatan evaluasi kegiatan life skill kurang efektif karena tidak ada alat ukur 

penilaian yang jelas.8 

 
 
 
 
 

7 Nihro Afandi, Pengembangan Life Skills Santri Di Pondok Pesantren Mukmin Mandiri 

Dan Al- Hidayah Sidoarjo Perspektif Entrepreneurship Islam, Tesis ( Surabaya: UIN Sunan 
Ampel Surabaya, 2019) 

8 Rochmat Koswara, “Manajemen Pelatihan Life Skill Dalam Upaya Pemberdayaan Santri 
Di Pondok Pesantren”, Jurnal EMPOWERMENT, vol.4:1 (Februari, 2014), hlm. 37. 
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Keenam, Agung Mafazi dan Fitri Windradi dalam jurnal ilmiah yang 

berjudul Pelatihan Menulis Buku Bagi Santri Millenial Melalui Program Intelligent 

Writing Movement. Penelitian ini bertujuan memberikan pelatihan dalam menulis 

sebagai bentuk dari pengembangan diri bagi santri dalam upaya mengekspose diri 

dalam bentuk karya tulis seperti membuat buku atau sebatas menulis artikel. Hasil 

dari pelatihan yang dilakukan setidaknya ada 5 (lima) manfaat yang dapat diambil, 

peserta timbul motivasi untuk menulis buku, peserta memiliki wawasan akan cara 

pandang seorang penulis, peserta memiliki ilmu dan pengetahuan dalam menulis, 

peserta mampu mengekspresikan ide dan perasaan Dallam sebuah tulisan, peserta 

memiliki kemampuan verbal untuk mempresentasikanhasil dari yang ditulis.9 

Beberapa referensi di atas memiliki kesamaan dalam topik pembahasannya. Pada 

referensi pertama dan kedua membahas pelatihan dan pengembangan. Adapun 

perbedaan antara keduanya terdapat pada pembahasan, pada skripsi Amirullah akbar 

lebih membahas implementasi pelatihan dan pengembangan sedangkan pada skripsi 

Hariyati lebih membahas mengenai manajemen pelatihan dan pengembangan. Pada 

referensi ketiga lebih membahas pada manajemen pengembangan sumber daya 

manusianya. Pada referensi keempat lebih membahas manajemen pelatihan life skill 

referensi ketiga lebih membahas pada manajemen pengembangan sumber daya 

manusianya. Pada referensi keempat lebih membahas manajemen pelatihan life skill 

sebagai pemberdayaan santri. Pada referensi kelima juga lebih membahas pelatihan 

dengan menggunakan program Intelligent Writing Movement. Dari kelima 

penelitian tersebut terdapat perbedaan terhadap peneliti yang akan diteliti pada saat 

ini. Peneliti lebih membahas mengenai Pelatihan dan Pengembangan berbasis BLK 

Komunitas serta implementasinya. 

9 Agung Mafazi dan Fitri Windradi, ”Pelatihan Menulis Buku Bagi Santri Millenial 
Melalui Program Intelligent Writing Movement”, Jurnal Abadi Masyarakat Universitas Kadiri, 

vol.4:1 (November, 2020), hlm. 23. 
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F. Kerangka Teori 
 

Teori dalam suatu penelitian merupakan uraian sistematis tentang teori 

(dan bukan sekedar pendapat pakar atau penulis buku) dan hasil-hasil penelitian 

yang relevan dengan variabel yang diteliti.10 Maka untuk memperkuat penelitian 

nantinya menggunakan teori sebagi berikut: 

1. Pelatihan 
 

a. Pengertian Pelatihan 
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelatihan berasal dari kata dasar 

Latih yang berarti belajar dan membiasakan diri agar mampu (dapat) melakukan 

sesuatu.11 Kata pelatihan merupakan kata yang mendapat awalan pe- dan akhiran- an 

yang dalam Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan melatih, kegiatan atau 

pekerjaan melatih.12 

Menurut Ivancevich yang dikutib oleh Marwansyah pelatihan adalah 

proses sistematis untuk mengubah perilaku karyawan yang diarahkan untuk 

mencapai tujuan-tujuan organisasi. Pelatihan terkait dengan keterampilan dan 

kemampuan pekerjaan saat ini. Orientasinya adalah saat ini dan membantu 

karyawan menguasai keterampilan dan kemampuan spesifik agar berhasil dalam 

pekerjaan.13 

Menurut Kaswan, Pelatihan adalah proses meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan karyawan. Pelatihan mungkin juga meliputi pengubahan sikap 

sehingga karyawan dapat melakukan pekerjaannya lebih efektif.14 

 
10 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Cetakan ke-21, 

(Bandung: Al Fabeta, 2014), hlm. 58. 
11 https://kbbi.web.id/latih , Diakses pada tanggal 24 Januari 2021, 11.20. 
12 Bernardin And Russell, 1998, Human Resource Management, second Edition, 

(Singapore: McGraw-Hill Book Co, 1998), hlm. 172. 
13 Marwansyah, Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Kedua, (Bandung: Alfabeta, 

2014), hlm. 154. 
14 Kaswan, Pelatihan dan Pengembangan UnTuk Meningkatkan Kinerja SDM, (Bandung: 

Alfabeta, 2013), hlm. 2. 
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Berdasarkan pengertian pelatihan yang telah dikutib dari para ahli maka 

peneliti menyimpulkan bahawa, pelatihan merupakan rangkayan aktifitas yang 

diberikan perusahaan kepada karyawan guna untuk menunjang keterampilan dan 

juga meningkatkan kinerja karyawan untuk jangka pendek. 

b. Jenis Pelatihan 
 

Beberapa jenis pelatihan, menurut Jucius15 meliputi: 
 

1) On The Job Training (Latihan di tempat kerja) 
 

Metode ini menyarankan perlunya latihan tenaga kerja baru. Latihan dilakukan 

di tempat kerja. Sedangkan pelatihan tersebut terselenggara melekat dengan 

pekerjaan yang menjadi tugasnya. Latihan tidak diselenggarakan secara khusus 

dapat terpisah dari proses kerja. Pemberi latihan adalah pegawai yang sudah 

cukup lama dan sudah berpengalaman di bidangnya. Kelebihan dari metode ini 

adalah lebih hemat waktu dan pegawai baru maupun pelatih tidak 

meninggalkan tugas. Akan tetapi metode ini juga mempunyai kekurangan, yaitu 

pelatih kurang konsentrasi di dalam memberikan pelatihan karena kesibukan-

kesibukannya. 

2) Vestibule training 

 

Metode pelatihan ini merupakan kursus singkat yang direkayasa 

sehingga kondisi dan fasilitas kursus mendekati situasi kerja yang sebenarnya. 

Kursus diakukan secara terpisah dengan tempat kerja, dan memerlukan 

instruktur kusus. Kelebihan metode ini adalah bahwa kursus dapat diikuti oleh 

peserta yang berjumlah relatife banyak, tentu saja disesuaikan dengan 

kemampuan dan fasilitas yang tersedia. 

 
 

15 Michael J. Jucius, Personnel Management,(Tokyo: Tuttle Company, 1970). Hal. 298- 
305. 
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3) Apprenticeship training (magang) 
 

Pegawai baru dimagangkan pada seseorang yang ahli dalam bidang 

tertentu. Para magang bekerja dan berlatih di bawah pengawasan langsung ahli 

tersebut, Biasanya metode ini digunakan untuk jenis pekerjaan yang 

memerlukan skill tinggi. 

4) Internship training 

 

Program pelatihan yang dilakukan sebuah lembaga pendidikan dengan 

instansi lain seperti perusahaan, instansi pemerintah, untuk memeberikan 

latihan kepada para siswa atau mahasiswa. Peserta latihan yang lulus dengan 

predikat baik dapat memperoleh kesempatan bekerja pada instansi atau 

perusahaan tersebut. 

5) Learner training (training siswa) 
 

Kadang-kadang perusahaan dihadapkan dengan permasalahan banyaknya 

tumpukan tugas yang pelu segera diselesaikan. Sedangkan jenis pekerjaan 

tersebut merupakan pekerjaan yang memerlukan tenaga setengah terampil,dalam 

jangka pendek. Oleh karena itu perusahaan mengirimkan sejumlah tenaga kerja 

yang ada untuk mengikuti pelatihan pada sekolah-sekolah kejuruan tertentu. 

6) Outside course 

 

Merupakan metode training yang dilakukan oleh suatu lembaga 

professional bekerjasama dengan suatu perusahaan tertentu. 

c. Tahap-tahap Pelatihan 
 

Program pelatihan mempunyai tiga tahap aktivitas, Barnardin & Russel,16 

yang mencakupi: 

16 John H. Benardin dan Joyce E.A. Russel, Human Resource Management, (Singapore: 
Mc. Graw-Hill, 1993), hal. 4 
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1) Penilaian kebutuhan pelatihan (Need Assesment) 

 

2) Pengembangan program pelatihan (Development) 

 

3) Evaluasi program pelatihan (Evaluation) 

 

d. Proses Pelatihan 
 

Komponen dalam proses pelatihan antara lain: 
 

1) Analisis Kebutuhan Pelatihan 
 

Kebutuhan pelatihan harus dilakukan melalui suatu analisis, baik tingkat 

organisasi, jabatan, maupun individu. Analisis tingkat organisasi ditujukan untuk 

mengetahui di bagian mana dalam organisasi yang memerlukan program pelatihan. 

Analisis tingkat jabatan, tugas (job/task analysis) untuk mengidentifikasi isi dari 

pelatihan yang dibutuhkan, dalam arti apa yang harus dilakukan oleh tenaga kerja 

untuk dapat melaksanakan tugas dan jabatannya dengan kompeten. Analisis tingkat 

individu (individual analysis) untuk mengidentifikasi karakteristik dari tenaga kerja 

dalam arti kemampuan dan keterampilan apa yang masih kurang dipunyai untuk 

dapat melaksanakan tugas jabatannya.17 

2) Sasaran Pelatihan 
 

Setiap pelatihan yang ingin dilaksanakan oleh perusahaan maupun 

organisasi terlebih dahulu menetapkan secara jelas sasaran yang ingin dicapai 

nantinya. Menurut Henry Simamora sasaran pelatihan,18 meliputi: 

a) Memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan 

kemajuan teknologi 

b) Mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru supaya, menjadi kompeten 

dalam pegawai 

17 Suwanto, dkk, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, hlm 126. 
18 Ambar Teguh Sulistiyani ,dkk, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Yogyakarta: Gava 

Media, 2018), hlm. 260. 
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c) Membantu memecahkan persoalan oprasional 
 

d) Mempersiapkan karyawan untuk promosi 
 

e) Memenuhi kebutuhan-kebutuhan pertumbuhan pribadi 
 

3) Kurikulum Pelatihan 
 

Dalam penyusunan suatu program pelatihan, hal- hal yang perlu 

diperhatikan adalah kaitannya dengan jangka waktu penyelenggaraan pelatihan, 

kategorisasi berbagai mata pelajaran, pelajaran pokok yang menunjang atau kategori 

lainnya. Program pelatihan yang diselenggarakan harus bersifat taylor- made dalam 

arti benar-benar disesuaikan dengan kondisi spesifik suatu organisasi tertentu guna 

terpenuhinya kebutuhan organisasi yang menyelenggarakan. Beberapa hal yang 

perlu diperhatikan dalam penyusunan kurikulum suatu program pendidikan dan 

pelatihan adalah: a) Kaitanya dengan jangka waktu penyelenggaraan pelatihan; b) 

Kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler untuk mendukung kegiatan kurikulum; c) alat 

bantu pengajaran yang diperlukan seperti overhead projector dan peralatan lainya 

yang tentunya sangat berkaitan erat dengan teknik dan metode belajar mengajar yang 

digunakan.19 

4) Peserta Pelatihan 
 

Peserta merupakan salah satu unsur yang penting karena program pelatihan 

merupakan suatu kegiatan yang diberikan kepada karyawan oleh pihak perusahaan 

dalam rangka meningkatkan kapabilitas karyawan, berupa pemberian bekal 

pengetahuan dan keterampilan baik teknik maupun non teknik kepada karyawan, 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.20 

 
 
 
 

19 Suwanto, dkk, Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis, hlm 128-129. 
20 Ibid., hlm. 129. 
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5) Pelatih (Trainer) 

 

Setiap perusahaan besar, terdapat bagian khusus yang disebut bagian 

pelatihan atau training department yang dikepalai oleh seorang kepala bagian 

pelatihan (training manager). Sebelum pelatihan dilaksanakan, training manager 

menentukan trainers yang akan melatih para karyawan. Bagi perusahaan yangtidak 

mempunyai trainers sendiri, hal ini dapat diserahkan pada lembaga-lembaga 

pendidikan dan pelatihan yang khusus menyediakan. 

Pelatih atau instruktur yang cakap akan menghasilkan output yangterbaik. 

Maka seorang training manager terlebih dahulu mempelajari hal-hal yang 

diperlukan bagi seorang pelatih atau instruktur. Kinerja instruktur mencakup aspek- 

aspek: a) Kemampuan profesiaonal, b) kemampuan sosial, c) kemampuan 

personal.21 

6) Pelaksanaan 
 

Pelaksanaan program pelatihan, biasanya urutan- urutan memberikan 

pelatihan itu adalah terlebih dahulu melakukan persiapan, kemudian menyajikan 

dan memberi kesempatan untuk mencoba, serta membiarkan karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaannya. Dalam melaksanakan program pelatihan harus 

dilakukan dengan disiplin yang tinggi dari para peserta, di samping pula 

kedisiplinan instruktur. Ketaatan pada jadwal yang telah ditentukan merupakan 

salah satu indikator suksesnya pelatihan yang dilaksanakan. Program pelatihan yang 

dilakukan harus diakhiri dengan evaluasi untuk mengetahui sejauh mana sasaran 

pelatihan itu tercapai.22 

7) Evaluasi Pelatihan 

Faustino Cardoso Gomes menyatakan bahwa program pelatihan bisa 

dievaluasi berdasarkan informasi yang bisa diperoleh pada lima tingkatan, yaitu 

reaction, learning, behaviors, organizational results, dan costs effectivity.23 

 

 
21 Ibid., hlm. 130. 
22 Ibid., hlm. 132. 
23 James A.F Stoner, dkk, Manajemen Jilid II, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm 82. 
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2. Pengembangan (Life Skill) 

 

a. Pengertian pengembangan Life Skill 

 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengembangan adalah 

proses, cara, perbuatan mengembangkan.24 Dan lebih dijelaskan lagi dalam Kamus 

Umum Bahasa Indonesia karya WJS Poerwadarminta, bahwa pengembangan 

adalah perbuatan menjadikan bertambah, berubah sempurna (pikiran, pengetahuan 

dan sebagainya). 

Kata dari life skill secara harfiah berasal dari kata life (hidup), skill (cakap). 

Jadi life skill adalah kecakapan hidup.25 Sementara menurut Anwar, secara 

sederhana pengertian life skill diartikan sebagai kecakapan, kepandaian, atau 

keterampilan hidup.26 Kecakapan hidup (life skill) dapat pula diartikan sebagai 

kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mau dan berani menghadapi problema 

hidup dan penghidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara 

proaktif dan kreatif mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu 

mengatasinya. Secara garis besar, kecakapan hidup (life skill) terdiri atas : 

kecakapan hidup yang bersifat generik (generic skill), yaitu kecakapan yang 

diperlukan oleh siapa saja, apapun profesinya dan berapapun usianya dan kecakapan 

hidup yang spesifik (specific skill), yaitu kecakapan hidup yang hanya diperlukan 

oleh orang yang menekuni profesi tertentu.27 

 
 
 
 
 

24 Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, Departemen Pendidikan 
Nasional Indonesia,2014), hal. 201. 

25 Jhon M. Echols dan Hasan Shadaly, Kamus Ingris Indonesia, (Jakarta: PT Gramedia 
Pustaka Utama, 200 8), hal. 356. 

26 Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup Life Skill Education, (Bandung: Alfabeta, 2004), 
hal. 18. 

27 Muchlas Samani, “Menggagas pendidikan bermakna”, Integrasi Life Skill-KBK-CTL- 
MBS, (Penerbit SIC, 2011), 93 
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Anwar, memberikan pengertian life skill (kecakapan hidup) sebagai 

pendidikan yang dapat memberikan bekal ketrampilan yang praktis, terpakai, terkait 

dengan kebutuhan pasar kerja, peluang usaha dan potensi ekonomi atau industri 

yang ada di masyarakat.28 

Pendidikan kecakapan hidup (life skill) menurut UU No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah bagian dari pendidikan nonformal. Hal 

ini terdapat pada Pasal 26 Ayat 3 berbunyi: “ Pendidikan nonformal meliputi 

pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, 

pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan 

keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang 

ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik”.29 Penjelasan yang lain 

terdapat pada penjelasan UU No 20 Tahun 2003 Pasal 26 ayat 3 tentang pendidikan 

kecakapan hidup berbunyi “ Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah 

pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan 

intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri”.30 

Berdasarkan pengertian di atas, maka pengembangan kecakapan hidup (life 

skill) merupakan suatu cara dalam mengoptimalakan kemampuan yang ada pada 

dalam diri dengan terus tumbuh untuk menjadi seorang individu yang memiliki 

kemampuan, keterampilan dalam kecakapan hidup . 

 
 
 
 
 
 
 
 

28 Ibid., hlm. 66. 
29 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 3 
30 Penjelasan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 26 ayat 

3. 
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b. Klasifikasi Life Skill 

 
Klasifikasi pengembangan life skill (Kecakapan hidup) dapat dipilah 

menjadi dua kelompok utama, yaitu : pengembangan kecakapan hidup yang bersifat 

umum (general life skill/GLS) yang terbagi atas kecakapan personal (personal skill) 

dan kecakapan sosial (social skill) sedangkan pengembangan kecakapan hidup yang 

bersifat khusus (specific life skill/SLS) mencakup kecakapan akademik (academic 

skill) dan kecakapan vokasional (vocational skill).31 

1. Pengembangan Kecakapan Hidup Umum 

a). Kecakapan Personal 

Kecakapan personal (personal skill), adalah kecakapan yang diperlukan 

bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh atau kecakapan yang diperlukan 

oleh siapapun baik yang bekerja, yang tidak bekerja dan orang yang sedang 

menempuh pendidikan. Kecakapan ini mencakup kecakapan akan kesadaran diri 

atau memahami diri (self awareness) dan kecakapan berfikir (thinking skill). 

Kecakapan kesadaran itu pada dasarnya merupakan penghayatan sebagai makhluk 

Tuhan Yang Maha Esa, anggota masyarakat dan Warga Negara, serta menyadari 

dan mensyukuri kelebihan dan kekurangan yang dimilikinya, sekaligus 

menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang 

bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan.Kecakapan kesadaran diri tersebut 

dapat dijabarkan menjadi: kesadaran diri sebagai hamba Tuhan, 

 
 
 

 
31 Departemen Agama RI, Pedoman Integrasi Life Skills dalam Pembelajaran Madrasah 

Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), 
12. 
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makhluk sosial, serta makhluk lingkungan, dan kesadaran akan potensi yang 

dikaruniakan oleh Tuhan, baik fisik maupun psikologi. Kemudian kecakapan 

berfikir rasional (thingking skill) adalah kecakapan yang diperlukan dalam 

pengembangan potensi berfikir. menggali dan menemukan informasi, kecakapan 

mengolah informasi dan mengambil keputusan serta kecakapan memecahkan 

masalah secara kreatif. 

b). Kecakapan Sosial 

 
Kecakapan sosial (social skill), mencakup kecakapan berkomunikasi 

dengan empati (communication skill) dan kecakapan bekerja sama ( collaboration 

skill). Empati, sikap penuh pengertian dan seni komunikasi dua arah perlu 

ditekankan karena yang dimaksud berkomunikasi disini bukan sekedar 

menyampaikan pesan, tetapi isi pesannya sampai dan disertai dengan kesan baik 

yang dapat menumbuhkan hubungan harmonis. Komunikasi dapat melalui lisan atau 

tulisan. Untuk komunikasi lisan, kemampuan mendengarkan dan menyampaikan 

gagasan secara lisan perlu dikembangkan. Kecakapan mendengarkan dengan empati 

akan membuat orang mampu memahami isi pembicaraan orang lain, sementara 

lawan bicara merasa diperhatikan dan dihargai. Kecakapan menyampaikan gagasan 

dengan empati, akan membuat orang dapat menyampaikan gagasan dengan jelas dan 

dengan kata-kata santun, sehingga pesannya sampai dan lawan bicara merasa 

dihargai. Dalam tahapan lebih tinggi, kecakapan menyampaikan gagasan juga 

mencakup kemampuan meyakinkan orang lain. Menyampaikan gagasan, baik secara 

lisan maupun tertulis, juga memerlukan keberanian. Keberanian seperti itu banyak 

dipengaruhi oleh 
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keyakinan diri dalam aspek kesadaran diri. Oleh karena itu, perpaduan antara 

keyakinan diri dan kemampuan berkomunikasi akan menjadi modal berharga bagi 

seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain.32 

2. Pengembangan Kecakapan Hidup Spesifik 
 

a) Kecakapan Akademik 
 

Kecakapan akademik yang seringkali juga disebut kecakapan intelektual 

atau kemampuan berpikir ilmiah pada dasarnya merupakan pengembangan dari 

kecakapan berpikir pada General Life Skills (GLS). Jika kecakapan berpikir pada 

GLS masih bersifat umum, kecakapan akademik sudah lebih mengarah kepada 

kegiatan yang bersifat akademik/ keilmuan. Hal itu didasarkan pada pemikiran 

bahwa bidang pekerjaan yang ditangani memang lebih memerlukan kecakapan 

berpikir ilmiah. Kecakapan akademik mencakup antara lain kecakapan melalui 

identifikasi variabel dan menjelaskan hubungannya pada suatu fenomena tertentu, 

merumuskan hipotesis terhadap suatu rangkaian kejadian, serta merancang dan 

melaksanakan penelitian untuk membuktikan suatu gagasan atau keingintahuan. 

Sebagai kecakapan hidup yang spesifik, kecakapan akademik penting bagi orang- 

orang yang akan menekuni pekerjaan yang menekankan pada kecakapan berpikir. 

Oleh karena itu, kecakapan akademik lebih cocok untuk jenjang MA/SMA dan 

program akademik di universitas. 

b) Kecakapan Vokasional 
 

Kecakapan Vokasional adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai 

bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan 

 
 

32 Departemen Agama RI, Pedoman Integrasi Life Skills dalam Pembelajaran Madrasah 
Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), 
8-9. 
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vokasional mencakup kecakapan vokasional dasar (basic vocational skill) dan 

kecakapan vokasional khusus (occupational skill). Kecakapan vokasional 

mempunyai dua bagian, yaitu: kecakapan vokasional dasar dan kecakapan 

vokasional khusus yang sudah terkait dengan bidang pekerjaan tertentu. Kecakapan 

dasar vokasional mencakup antara melakukan gerak dasar, menggunakan alat 

sederhana diperlukan bagi semua orang yang menekuni pekerjaan manual (misalnya 

palu, obeng dan tang), dan kecakapan membaca gambar sederhana. Disamping itu, 

kecakapan vokasional dasar mencakup aspek sikap taat asas, presisi, akurasi dan 

tepat waktu yang mengarah pada perilaku produktif. 

Kecakapan vokasional khusus, hanya diperlukan bagi mereka yang akan 

menekuni pekerjaan yang sesuai. Misalnya menservis mobil bagi yang menekuni. 

Namun demikian, sebenarnya terdapat satu prinsip dasar dalam kecakapan 

vokasional, yaitu menghasilkan barang atau menghasilkan jasa. Kecakapan 

akademik dan kecakapan vokasional sebenarnya hanyalah penekanan. Bidang 

pekerjaan yang menekankan ketrampilan manual, dalam batas tertentu juga 

memerlukan kecakapan akademik. Demikian sebaliknya, bidang pekerjaan yang 

menekankan kecakapan akademik, dalam batas tertentu juga memerlukan 

kecakapan vokasional. Jadi diantara jenis kecakapan hidup adalah saling 

berhubungan diantara kecakapan yang satu dengan kecakapan yang lainnya.33 

Sedangkan Anwar membagi life skills menjadi empat bagian: 

 
 
 
 
 
 
 

33 Departemen Agama RI, Pedoman Integrasi Life Skills dalam Pembelajaran Madrasah 
Ibtidaiyah Madrasah Tsanawiyah, (Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, 2005), 
31. 
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Kecakapan personal (personal skills) yang mencakup kecakapan mengenal 

diri (self awarness) dan kecakapan berpikir rasional (social skills), kecakapan 

mengenal diri ini merupakan penghayatan manusia sebagai makhluk tuhan, dan juga 

sebagai modal dalam meningkatkan dirinya sebagai individu yang bermanfaat bagi 

dirinya sendiri dan lingkungannya dan juga sebagai alat bagi individu untuk 

mengembangkan potensi yang ada pada dirinya yakni dengan keterampilan belajar 

(learning skills). 

Kecakapan sosial (sosial skills) mencakup kecakapan komunikasi dengan 

empati, dan kecakapan bekerja sama empati, sikap penuh pengertian dan seni 

komunikasi dua arah. Kecakapan ini sangat membantu seseorang lebih berkompeten 

secara sosial. Kecakapan akademik (academic skills) disebut juga kemampuan 

berpikir ilmiah yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari berfikir rasional 

yang masih bersifat umum. Kecakapan ini lebih mengarah kepada kegiatan yang 

bersifat akademik/ keilmuan. Kecakapan vokasional (vocational skills) disebut juga 

dengan kecakapan kejuruan yaitu kecakapan yang dikaitkan dengan bidang 

pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat.34 

3. Tujuan Pengembangan Life Skill 

 

Pengembangan kecakapan hidup (life skill) berusaha untuk lebih 

mendekatkan pendidikan dengan kehidupan sehari-hari seorang anak, dan 

mempersiapkannya menjadi orang dewasa yang dapat hidup dengan baik di 

manapun dia berada. Secara umum, tujuan dari pengembangan kecakapan hidup 

(life skill) adalah untuk memfungsikan pendidikan sesuai dengan fitrahnya, yaitu 

34 Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup Life Skill Edukation, (Bandung:Alfabeta, 2015), 
hlm. 28. 
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mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di 

masa datang.35 

Adapun secara khusus, pengembangan kecakapan hidup life skill memiliki 

beberapa tujuan, yang meliputi: 

a. Melayani warga masyarakat supaya dapat tumbuh dan berkembang sedini 

mungkin dan sepanjang hayatnya guna meningkatkan martabat dan mutu 

kehidupannya. 

b. Mengaktualisasikan potensi peserta didik (santri) sehingga dapat digunakan 

untuk memecahkan problem yang dihadapi. 

c. Merancang pendidikan agar fungsional bagi kehidupan peserta didik (santri) 

dalam menghadapi kehidupan di masa datang. 

d. Memberikan kesempatan kepada sekolah (pesantren) untuk mengembangkan 

pembelajaran yang fleksibel 

e. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya di lingkungan sekolah (pesantren), 

dengan memberikan peluang pemanfaatan sumber daya yang adadi masyarakat 

f. Membekali peserta didik (santri) kecakapan sehingga mereka mampu mandiri, 

produktif, dan memiliki kontribusi pada masyarakat.36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Sugeng Listyo Prabowo dan Faridah Nurmaliyah, Perencanaan Pembelajaran pada 

Bidang Studi Tematik, Muatan Lokal, Kecakapan Hidup, Bimbingan dan Konseling, (Malang: 
UIN-Maliki Press, 2010), hal. 199 

36 judju Sudjana, Pendidikan Nonformal, Jurnal. Dalam Ilmu dan Aplikasi Pendidikan 
Bagian 2 Ilmu Pendidikan Praktis, (Bandung: Imperial Bhakti Utama, 2007), hal. 30 
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4. Proses Pengembangan Life Skill 

 

Proses pengembangan life skill meliputi beberapa metode, metode, metode 

tersebut disesuaikan dengan karakteristik dari kecakapan hidup tersebut. Pada 

pengembangan kecakapan hidup umum (general life skill) tidak mungkin diajarkan 

melalui mata pelajaran, tetapi lebih cocok untuk menggunakan istilah 

“diiternalisasi” dari pada melalui proses pengajaran. Adapun ciri pengembangan 

pembelajarn life skill adalah: 

a. Terjadi proses identifikasi kebutuhan belajar 

b. Terjadi proses penyadaran untuk belajar bersama 

c. Terjadi keselarasan kegiatan belajar untuk mengembangkan diri, usaha 

mandiri, usaha bersama 

d. Terjadi proses penguasaan kecakapan personal. Sosial, vokasioanal, 

akademik, manajerial, kewirausahaan 

e. Terjadi proses pemberian pengalaman dalam melakukan pekerjaan yang 

benar, menghasilkan produk bermutu 

f. Terjadi proses interaksi saling belajar dari ahli 

g. Terjadi proses penilaian kompetensi 

h. Terjadi pendampingan teknis untuk bekerja atau untuk membenrtuk usaha 

bersama37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37 Anwar, Pendidikan Kecakapan Hidup Life Skill Education, (Bandung:Alfabeta, 2015), 
hlm. 21 
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G. Metodologi Penelitian 
 

Penelitian pada hakekatnya adalah suatu kegiatan ilmiahuntuk memperoleh 

pengetahuan yang benar tentang suatu masalah.38 

1. Jenis Penelitian 
 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dimana penelitian 

ini dilakukan pada kondisi yang alamiah ( natural setting) dan peneliti langsung ke 

sumber data, lebih menekankan pada proses atau interaksi antar manusia dan makna 

atau hasil inerprestasi dari suatu data yang tampak pada suatu gejala.39 

2. Subjek dan Objek Penelitian 
 

Subjek dalam penelitian ini adalah santri di pondok pesantren fauzul 

muslimin Yogyakarta. Sedangkan objek penelitian ini nantinya adalah pelatihan dan 

pengembangan di pondok pesantren Fauzul Muslimin Yogyakarta tahun 2021. 

3. Sumber Data 
 

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan 

data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain 

maupun dokumen.40 

Pertama. Data primer dari penelitian ini bersumber pada dewan pengasuh 

pondok, pengurus BLK, dan santri maupun santriwati Pondok pesantren Fauzul 

Muslimin Yogyakarta. Kedua, data sekunder dari penelitian ini bersumber pada 

dokumen- dokumen, laporan dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian 

ini nantinya. 

38 Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 2. 
39 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Edisi ke-3, (Bandung : Alfabeta, 2017), hlm. 7- 

8. 
40 Ibid., hlm.104. 
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4. Teknik Pengumpulan Data 
 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.41 Pada 

penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data melalui: 

a. Observasi 
 

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung 

maupun tidak langsung.42 Pada penelitian ini peneliti mengamati langsung pelatihan 

dan pengembangan yang dilakukan di Pondok Pesantren Fauzul Muslimin 

Yogyakarta. 

b. Wawancara 
 

Menurut Esterberg wawancara yang dikutip oleh sugiyono adalah pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.43 Metode ini digunakan untuk 

mendaptkan data dari subjek penelitian dan peneliti menggunakan pedoman 

wawancara atau interview guide dijadikan acuan peneliti dalam melakukan 

wawancara. Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara tidak 

terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan 

pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya.44 

 
 
 
 

 

 
hlm.224. 

41 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 
 
42 Ahmad Tanzeh, “Metodologi Penelitian Praktis”, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm84. 
43 Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D” (Bandung: Alfabeta, 

2015), hlm 230. 
44 Ibid., hlm.140. 
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c. Dokumentasi 
 

Dokumentasi merupakan metode dengan mengumpulkan data dengan melihat 

atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan 

melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi catatan-catatan serta buku- 

buku peraturan yang ada.45 Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan seluruh data 

dokuemntasi berupa catatan, gambar, dan rekaman wawancara. 

5. Analisis Data 
 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan 

data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. 

Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 

Aktivitas dalam analisis data, yaitu reduksi data, penyajian data dan verivikasi 

data.46 Dalam menganalisis data peneliti menggunakan teknis analisis data model 

Miles dan Huberman, yaitu bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga 

datanya sudah jenuh. Adapun komponen dalam analisis data (interactive model) 

kualitatif adalah sebagai berikut : 

a. Data Collection (Pengumpulan Data 
 

Pengumpulan data kualitatif adalah mengumpulkan data dengan observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi atau gabungan kdetiganya disebut 

(triangulasi). 

 
 
 
 

45 Ahmad Tanzeh, “Metodologi Penelitian Praktis”, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92. 
46 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 

hlm. 246. 
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b. Data Condensation (Kondensasi Data) 
 

Pada penelitian ini peneliti akan merangkum data-data yang sudah didapatkan, 

memilih data yang terkait dengan tema penelitian dan juga mencari pola dari hasil 

penelitian yang dilakukan. 

c. Data Display (Penyajian Data) 
 

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya yang dapat dilakukan ialah 

menyajikan data. Pada tahapan ini peneliti menyajikan data data dalam bentuk narasi 

ataupun teks. Hal ini dilakukan agar data yang didapat tersusun dengan baik 

sehingga kekurangan dari data yang sudah dimiliki dapat terlihat. 

d. Conclusion Drawing/Verification (Penarikan Kesimpulan 
 

Pada tahapan ini peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah 

disajikan. Jika kesimpulan yang diambil sesuai dengan data-data yang telah 

didapatkan lalu terbuki valid dan konsisten maka kesimpulan yang telah peneliti 

buat dapat dikategorikan kesimpulan yang credible. Komponen dalam analisi data 

tersebut menggunakan interactive model dengan gambar sebagai berikut: 

Gambar1.1 
Model Analisis Data 
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6. Teknik Uji Keabsahan Data 
 

Pada penelitian ini, peneliti melakukan uji keabsahan data dengan tujuan 

agar data yang diperoleh dan data yang didapat pada lapangan tidak berbeda. Adapun 

uji keabsahan data yang digunakan yaitu. Uji Kredibilitas, Transferability, 

Depenability, Konfirmability. Triangulasi yang akan digunakan hanya triangulasi 

sumber data dan juga triangulasi teknik pengumpulan data yaitu: 

a. Uji Kredibilitas 
 

I. Triangulasi sumber data 
 

Triangulasi ini menggunakan sumber yang berasal dari pengasuh pondok, 

pengurus BLK, santri 

Gambar 1.2 
Triangulasi Sumber Data 

 

 
II. Triangulasi teknik pengumpulan data 

 
Gambar 1.3 

Triangulasi teknik pengumpulan data 
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b. Uji Transferability 

 

Transferability meruapakan validitas external dalam penelitian kuantitatif, 

nilai transfer ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat 

diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi penelitian Kualitatif, nilai 

transfer bergantung pada pemakai, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat 

digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain dapat diterapkan atau digeneralisir.47 

Pada penelitian ini peneliti meneliti suatu pelatihan dan pengembangan life skill 

yang diberikan Pondok Pesantren Fauzul Muslimin Yogyakarta kepada para 

santrinya, dalam proses pelatihan dan pengembangan yang dilakukan, Pondok 

Pesantren melaksanakannya di area pondok sendiri, dengan menggunakan sarana 

Balai Latihan Kerja Komunitas. 

c. Uji Depenability 

 

Depenability merupakan uji yang dilakukan dengan mengaudit terhadap 

keseluruhan proses penelitian. Untuk itu pengujian depenability nantinya akan di 

audit oleh pembimbing terhadap keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan 

penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki 

lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji 

keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukan oleh peneliti.48 

Pada penelitian yang dilakukan peneliti meminta dosen pembimbing untuk bersedia 

menjadi auditor untuk melihat dan mengecek Kembali apakah proses penelitian 

sudah berjalan dengan benar atau belum. 

 
 
 
 

47 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 
hlm. 277. 

48 Ibid., hlm.277 
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d. Uji Konfirmability 

 

Konfirmability mirip dengan uji depenability, sehingga pengujiannya dapat 

dilakukan secara bersamaan. Menguji konfirmability berarti menguji hasil 

penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan.49 Uji Konfirmability adalah 

menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Apabila hasil 

penelitian yang dilakukan merupakan fungsi dan proses penelitian yang dilakukan, 

maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Uji kepastian dapat 

diperoleh dengan cara mencari persetujuan beberapa orang termasuk dosen 

pembimbing terhadap pandangan, pendapat tentang hal-hal yang berhubungan 

dengan fokus penelitian, dalam hal ini adalah data-data yang diperlukan. Dalam 

penelitian ini peneliti mengumpulakan data dengan cara observasi, wawancara dan 

dokumentasi, adapun bukti dari penelitain yang sudah dilakukan adanya lampiran 

transkip wawancara dan ditanda tangani oleh narasumber, serta juga memiliki audio 

wawancara dan juga dokumentasi dari wawancara yang dilakukan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

49 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2015), 
hlm. 277. 
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H. Sistematika Pembahasan 

 
Bab I, merupakan bab pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kajian teori, 

metodelogi penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II, menguraikan gambaran umum mengenai Pondok pesantren Fauzul 

Muslimin yogyakarta, letak geografis, sejarah singkat, visi dan misi, struktur 

organisasi, dan lain-lain. 

Bab III, membahas tentang implementasi pelatihan dan pengembangan life 

skill berbasis BLK Komunitas di Pondok Pesantren Fauzul muslimin Yogyakarta 

tahun 2021, serta menganalisis penelitian berdasarkan data yang diperoleh dan teori 

yang digunakan. 

Bab IV, peneliti membahas mengenai hasil dan kesimpulan penelitian yang 

telah dilakukan dan diuraikan secara deskriptif kemudian memberikan kritik dan 

saran yang membangun untuk dapat menjadikan masukan terhadap penelitian 

selanjutnya. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 
 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa 

pelatihan dan pengembangan life skill di Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) 

Fauzul Muslimin Yogyakarta tahun 2021 yang berjalan dengan tema pelatihan 

desain ghrafis corel draw sebagai sampel penelitian ini. Pelatihan dan 

pengembangan yang telah dilaksanakan oleh pengurus Balai Latihan Kerja 

Komunitas (BLKK) Fauzul Muslimin sudah berjalan mulai dari tahun 2019. Adapun 

pada pelatihan yang dilaksanakan sangat melihat situasi perkembangan zaman, 

sehingga para peserta sangat antusias untuk mengikutinya hal ini membuat peserta 

mendapatkan peningkatan kecakapan hidup life skill berupa personal individu dan 

juga Vokasional, serta hard skill dan soft skill baru yang akanberguna nantinya 

dalam memasuki dunia kerja dan masyarakat. Sedangkan untuk proses pelatihannya 

adalah sebagai berikut: 

1. Proses identifikasi kebutuhan pelatihan (need assessment) dilakukan secara 

menyeluruh dengan melihat fasilitas pendukung. 

2. Penetapan tujuan dari program pelatihan disesuaikan dengan perkembangan 

zaman dengan program pelatihan dibidang desain grafis. 

3. Jenis pelatihan yang digunakan adalah vestibule training. Sedangkan untuk 

instruktur pelatihan dan pengembangan menggunakan instruktur internal yang 

bersertifikat langsung dari kementrian tenaga kerja (Kemnaker). Sedangkan 
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untuk cara penyampaiannya menggunakan metode ceramah, tanya jawab, 

praktek. 

4. Program pelatihan dan pengembangan yang dilakukan Balai Latihan Kerja 

Komunitas (BLKK) Fauzul Muslimin, merupakan program tahunan bagi santri 

dan masyarakat sekitar sesuai dengan anjuran bantuan dari kementrian tenaga 

kerja (Kemnaker). 

5. Evaluasi program pelatihan dan pengembangan dilakukan dengan membuat 

Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) setelah proses pelatihan dan 

pengembangan selesai. 

B. Saran 
 

Untuk pengembangan life skill yang ditujukan kepada santri agar lebih 

dicermati dengan jelas. Hal ini agar dapat melihat sejauh mana santri sebagai peserta 

pelatihan dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatnya setelah berakirnya 

pelatihan dan pengembangan yang diikuti. 

Lalu untuk instruktur pelatihan agar dapat ditambah, tidak bisa hanya satu 

instruktur saja untuk membersamai mulai dari awal sampai akhir pelatihan, karena 

melihat waktu pelatihan yang cukup lama sebulan, terkadang membuat para peserta 

bosan artinya perlu adanya instruktur lain sebagai pengganti dan pembeda. 
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