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·ang Masalah 

BABI 

PENDAHULUAN 

maan dalam mendapatkan pekerjaan, tanpa adanya diskriminasi pada saat ini 

i egaskan oleh pemerintah dalam Undang-undang ketenagakerjaan khususn ya 

- 1mplementasikan pada perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Dalam 

erja. terdapat beragam sumber daya manusia yang berbeda, baik yang berbeda dari 

lamin dimana perempuan sekarang sudah mulai mendominasi dalam dunia kerja, 

udaya dan agama yang berbeda, sampai kondisi fisik sumber daya manusia yang 

...,..-n<>~'fla emua harus mendapatkan kesempatan dan hak yang sama, di dalam mendapatkan 

-·aan yang Jayak yang disesuaikan kompetensi dan kondisi mercka. 

Penyandang tuna , daksa merupakan salah satu sumber daya man usia yang berhak 

apatkan kesempatan untuk mempunyai pekerjaan yang layak. Penyandang tuna daksa 

· ·an sebagai suatu kondisi yang menghambat kegiatan individu sebagai akibat kerusakan atau 

,guan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti 

didikan dan untuk berdiri sendiri (Soemantri, 2006). Melalui Undang-Undang No.4 tahun 

997 tentang Penyandang Disabilitas (termasuk diantaranya tuna daksa) dan Peraturan 

P menntah Republik Indonesia no. 43 tahun 1998 tentang Upaya Kesejanteraan 

Pcnyandang Disabilitas, Pemcrintah Republik Indonesia telah menjamin secara legal 

ormal segala persamaan hak dan kcdudukan para penyandang disabilitas dengan warga 

. 'egara Indonesia yang lain. 

Kcsamaan hak dan kedudukan itu diantaranya ialah kesamaan dalam 

memperolch pendidikan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, berperan dan menikmati 

basil hasil pembangunan, aksesbilitas dalam mencapa1 k~l Jh-l,J,.l . -.l.l '.l 

rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial, serta menumbuh 

kembangkan bakat, kemampuan dan kehidupan sosialnya (Bapenas, 20 II: 1). Hal · ini 

menunjukkan bahwa penyandang tuna daksa sebagai makhluk social berhak mendapatkan 
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dari tcmpat mereka bckerja berupa pclatihan untuk pengembangan diri 

mbangan karir, yang pada akhirnya akan meningkatkan taraf kesejahter::1an 

Handycraft merupakan salah satu usaha kerajinan tekstil I kain yang 

ntuk menghasilkan perlcngkapan bayi aksesoris perlengkapan rumah tangga, 

pengantin , tas berbagai acara, hingga busana anak dan dewasa pun telah 

i Tiara Handifcraf. Tiara handicraft ini didirikan olch sco ran g Ibu yang bernama, 

\-inarti , dimana peketja yang direkruit oleh ibu Titik Winarti untuk mengerjakan 

rata-rata penyandang Tuna Daksa_ Ibu Titik sengaja memilih untuk 

~,_....,.,....,erjakan kaum tuna daksa dari yasayan penyandang c~cat, karena keprihatinannya 

asib penyandang cacat yang selalu dipandang sebelah mata membuat mereka 

"---'"'"'.,."'"'an untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak sama dengan orang 

al lainnnya. 

Berkat kepeduliannya akan nasib penyandang cacat, wanita asal Surabaya tersebut 

memperoleh banya~ penghargaan. Hingga PBB pun mengundang Ibu Titik ke markas 

PBB untuk menerima penghargaan khusus, karena prestasinya yang telah 

emberdayakan penyandang cacat. Selain itu masih banyak lagi penghargaan yang 

iu-imanya, baik dari prestasi sosial Beliau maupun dari prestasi · usaha yang beliau 

·em bangkan. Berkat ketulusan, keuletan serta kerja kerasnya dalam meningkatkan kualitas 

roduk yang dihasilkannya. Sekarang produk-produk Tiara Hand~craft telah menembus 

asaran dunia, sepet1i Brasil , Spanyol , dan Belanda. Tentunya dcngan produk-produk yang 

udah menjangkau pasar internasional ini. Pekerja-pcketja yang mengcrjakan produk-

produk Tiara Handicraft ini perlu dikembangkan dengan memberikan pengetahuan baru 

berupa pelatihan yang nantinya dibutuhkan mereka jika mereka mandiri membuat usaha 

sendiri dan juga tentunya untuk membuat produk yang lebih terstandarisasi Intemasional 

dan tentunya berkualitas Internasional. 

Menurut Gomes (2003: 197), pelatihan adalah setiap usaha untuk memperbaikt 

performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung 

jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Ketika ~uatu 

perusahaan atau usaha yang mempunyai pekerja akan mcmberikan pelatihan bagi 
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_rlu di!akukan tcr!cbi h dahu!u analisis kebutuhan pe!atihan, dimana 

·ihan yang dipcroleh nantinya tepat sasaran dan bermanfa<1t k,~, i 

pekerjaannya, bcgitu juga kiranya pada pekerja-pekerja 

'aksa di Tiara Handycraft ini . Berdasarkan latar belakang yang 

·a rene litian ini mengambiljudul" Analisis Kebutuhan Pelatihan Bagi 

_ ndang Tuna Daksa Di Tiara Handycraft Surabaya". 

ngetahuan, keterampilan dan sikap pekelja penyandang tuna daksa di Tiara 

ft Surabaya yang dilihat dari kemampuan kerja. 

=-__. ...... han pelatihan bagi pekerja yang meliputi Uenis pelatihan, metode, materi, dan 

P nelitian Sebelumnya 

Khoiri Probosemi (20 II) yang meneliti tentang Ana!isis Kebutuhan Pelatihan 

Karyawan Bidang Pelayanan Pada PT. Taspcn (Persero) kantor cabang Bogor. 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bogor yang 

beralamat di Jalan Pajaj aran No. 99, Bogar. Metode yang digunakan untuk analisis 

data adalah metode Training Need Asscsment Tool (TNA-T), untuk mengetahui 

terjadinya suatu kescnjangan antara Kemampuan Kerja Jabatan (KKJ) dan 

Kemampuan Kerja Pribadi (KKP). Has il penelitian yaitu pelaksanaan pelatihan 

yang dilakukan oleh PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bogar hanya berdasarkan 

formulir yang disediakan oleh perusahaan bagi karyawan yang ingin mengajukan 

pe!atihan, setia berdasarkan ketetapan dari kantor pusat apabila ada maten bam 

yang perlu di sampaikan untuk karyawan. Hal tersebut tidak menunjukkan 

kesenjangan kinerja antara KKJ dan KKP sehingga tidak dapat menentukan suatu 

prioritas kebutuhan pelatihan . Tingkat pengetahuan, keterampilan serta sikap yang 
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-li ·i kar) a wan PT Taspcn (Persero) Kantor Cabang Bogor berdasarkan hasil 

J ntuk setiap subjek anal isis mendapatkan kategori peringkat tinggi. P;Jrh rn: 0 

·uk. bidang penetapan klim pada subjek analisis pelayanan peserta, dan 

ngelo laan data peserta dan pcmasaran hasilnya mendapatkan kategori pet tngk.uL 

ang, artinya karyavvan masih membutuhkan pelatihan untuk meningkatkan 

ngetahuan, keterampilan , dan sikap dalam pekerjaannya. Sedangkan untuk 

i ang data rcserta dan pemasaran hasilnya yaitu subjek analisisnya mendapatkan 

-·arcgori peringkat tingg i, dapat dikatakan bahwa basil pekerjaannya umumnya 

·anpa mcm erlukan perbaikan/pembetulan , karyawan merasa sangat puas dengan 

dirinya, dan tidak memerlukan bimbingan dari orang yang lebih ahli, dan oleh 

orang lain dipandang sebagai ahli/dapat melatih. Kebutuhan pelatihan yang 

berdasarkan analisis KKJ dan KKP yang mengacu pada uraian pekerjaan karyawan 

PT Taspen (Persero) Kantor Cabang Bogor, pada karyawan bidang penetapan klim 

yaitu pelatihan untuk meningkatkan teknik pelayanan peserta, dan manajemen 

pengelolaan data peserta, sedangkan untuk karyawan bidang data peserta dan 

pemasaran yaitl\ pelatihan untuk meningkatkan manajemen pengelolaan data 

peserta. 

2) Febrina Odelia M. Simanjorang (2012) Efektifvitas Program Pelatihan 

Keterampilan Bagi Penyandang Cacat Tuna Rungu Wicara Di UPT Pelayanan 

Sosial Tun a Rungu Wicara Dan Lansia Pematang Siantar. Penelitian ini berbentuk 

penelitian deskriptif yang mengkaji masalah program pelatihan keterampilan bagi 

penya ndang cacat tuna run gu wicara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

efektivitas program pelatihan- keterarnpi-!all bagi peoya11daog cacat tuna-rurrgu-

wica ra di UPT Pelayanan Sosial Tuna Rungu Wicara Pematang Siantar. Sampel 

penelitian ini adalah warga binaan sosial tuna rungu wicara yang mengikuti 

pelatihan keterampilan terdiri dari 18 orang yang semuanya dijadikan populasi. 

Berdasarkan analisa data menyimpulkan, efektivitas program nf'l '"tih ~' " 

keterampilan bagi penyandang cacat tuna rungu wicara di UPT Pelayanan Sosial 

Tuna Run gu Wicara dan Lansia Pematang Siantar sudah efektif dengan nilai skala 

Iikert 0,63. Reaksi responden terhadap program adalah efektif sebanyak. 0,64. 

Proses bclajar responden be1jalan efektif sebanyak 0,62 . Perubahan perilaku 
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ndcn sebanyak 0,65 . Dampak program pelatihan keterampilan bagi responden 

== dektif sebanyak 0,62. Responden yang meng ikuti pelatihan kcterampilan h:.i 

1 memiliki keterampilan dan lebih percaya diri. 

==us Imam Wahyudi (20 14) Pemberdayaan Difabel Dalam Ran gka Pemberian 

P · 1getahuan dan Pe latihan Keterampilan (Studi di Yayasan Mandiri C raft , Sewon, 

Cabcan, Bantu! , Yogyakarta). Penelitian merupakan penelitian deskriptifkualitatif 

enuj uan untuk mnengetahui bagaimana pelaksanaan pemberdayaan difabel dalam 

rangka pemberian pengetahuan dan pemberian keterampilan yang dil aku kan 

}ayasan Mandiri Craft dan bagaimana hasil pemberdayaaan difabel melalui 

pemberian pengetahuan dan keterampilan yang dilaku~an Yayasan Mandiri Craft. 

Has il penelitian ini adalah pemberdayaan difabel yang dilakukan oleh Yayasan 

Mandiri Craft adalah pemberian pengetahuan dan keterampilan usaha mainan 

edukatif, menjahit, bahasa inggris dan computer. Membuat basil karya yang 

marnpu rnen ghasilkan uang, mempunyai pekerjaan, rnempunyai peluang bekerja di 

perusahaan yang bergerak dibidang yang sesuai dengan keterarnpilan mereka: 

Dalam kehidupan' para difabel memiliki rasa percaya diri dan marnpu menjalin 

kerjasama dengan masyarakat, mampu mandiri dan tidak tergantung pada orang 

lain . 

Pengcrtian Pelatihan dan Pengembangan 

Pe lat ihan sangat penting bagi pekerja baru maupun pekerja yang sudah lama. 

\ dapun de tini si-de lini si pelatihan sebagai berikut : 

Menurut Veithzal Rivai (2004 : 226), pelatihan adalah secara si sternatis mengubah 

ti ngkah laku karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Begitu pula den gan halnya H. Hadari Nawawi (1991 : 208), yang memberikan definisi 

mengenai pelatihan sebagai berikut : 

Pelatihan adalah program-program untuk memperbaiki kemampuan melaksanakan 

pekerjaan secara individual , kelompok dan atau berdasarkan jenjang jabatan dalam 

organisas i maupun perusahaan. 
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D ngan demikian jelas bahwa pelatihan mcrupakan kegiatan untuk meningk.akan 

.uan, kemampuan, keterampilan dan perubahan sikap individu dal:n · ·,· • .. 

instansi agar dalam melaksanakan tugas yang diembannya menjadi leD Iii b d ! '· , .• ··.). 

kata lain setiap pegawai membutuhkan suatu program pelatihan uJiLul\. 

= ·atkan dirinya. 

Pada dasarnya program pelatihan proses mengajarkan keahlian dan pemberian 

_ :ahuan dimana pegawai dapat memperbaiki dan melaksanakan tugasnya dengan baik 

Japat merubah sikap kem·ah yang lebih baik. Seperti yang dinyatakan oleh Ambar T. 

'iyani dan Rosidah (2003 : 175), Pelatihan adalah proses sistematis, perubahan 

. aku para karyawan dalam suatu arab guna meningkatkan .tujuan-tujuan organisasi.· 

Hal itujuga dinyatakan oleh Robert L. Mathis (Terjemahan Jimmy Sadeli dan Bayu 

·.\'ira, 2002 : 5), Pelatihan adalah suatu proses orang-orang mencapai kemampuan 

~ entu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkait 

engan berbagai tujuan organisasi, pelatihan dapat dipandang secara sempit maupun luas. 

Adapun pengertian pelatihan menurut Gary Dessler (dalam Ben yam in, 1997: 263), 

latihan adalah proses mengajarkan karyawan baru yang ada sekarang, keterampilan dasar 

. ang mereka butuhkan untuk menjalankan pekerjaan mereka. 

Program pelatihan merupakan suatu perbaikan kinerja para pegawa1 yang 

dibebankan kepadanya yang dirasa penting untuk dilaksanakan oleh setiap organisasi . 

ehingga pegawai mengalami kemajuan dalam hal pengetahuan, keterampilan dan 

kcahliannya sesuai dengan bidang pekerjaannya. Seperti halnya yang dinyatakan oleh 

Haris (2000 : 342), bahwa ada alasan tentang pokok mengapa pelatihan dan pengembangan 

dirasakan semakin penting dilaksanakan oleh setiap organisasi. Alasan karena pelatihan 

adalah proses belajar yang ditimbulkan oleh reaksi tingkah laku seorang karyawan, dalam 

hubungan dengan organisasi dan untuk mengurangi tingkat biaya. 

Program pelatihan adalah suatu pendidikanjangka pendek untuk mengaJarkan Jimu 

pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan 

kewajibannya, sehingga pegawai memberikan kontribusi terhadap instansi maupun 
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aan. Maka kemampuan dan keterampilan yang telah didapatnya diaplikasikan 

. eketjaannya serta terus menerus meningkatkan kualitas kerjanya. 

Andrew F. Sikula (dalam Mangkunegara, 2000 : 43) mendcfinisikan pc!atihan 
_ i berikut: "Tra inning is a short term educational process utilizing systematic and 

:::ed procedure by which non managerial pen·onel learn technical knowledge ang 
or a definite pyrpose ". (latihan adalah suatu proses pendidikan jangka pendek dengan 

_.,.,""'"::::."'unakan proscdur yang sistematis dan tcrorganisir, sehingga karyawan operasional 
·M pengetahuan teknik pengetjaan dan keahlian untuk tujuan tertentu). 

Menurut Amstrong (2000 : 198), Pelatihan adalah konsep terencana yang 

-·egrasi, yang cermat, yang dirancang untuk menghasilkan pemahaman yang 

rlukan untuk meningkatkan kinerja pekerjaan. 

Makajelas apa yang telah dikatakan oleh para ahli diatas bahwa program pclatihan 

rupakan konsep yang terencana secara menyeluruh untuk mengubah kinerja yang 

inya jelek menjadi baik, maka dengan adanya kinerja yang baik diharapkan mampu 

enghadapi tuntutan-tuntutan situasi kerja yang selalu berubah. 

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Program Pelatihan 

Faktor-faktor yang menunjang kearah keberhasilan pelatihan menurut Veithzal 

Rivai (2004 : 240 ) yaitu antara lain : 

) Materi yang Dibutuhkan 

Materi disusun dari estimasi kebutuhan tujuan latihan, kebutuhan dalam bentuk 

pengajaran keahlian khusus, menyajikan pengetahuan yang dipcrlukan. 

2) Metode yang Digunakan 

Metode yang dipilih hendak disesuaikan dengan jenis pelatihan yang akan dilaksanakan . 

3) Kemampuan Instruktur Pelatihan 

Mencari sumber-sumber informasi yang lain yang mungkin bergu.-. 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. 

4) Sarana atau Prinsip-Prinsip Pembe!ajaran 

Pedoman dimana proses belajar akan berjalan lebih efektif. 
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Pelatihan 

·ing untuk memperhitungkan tipe pekcrja dan jenis pekerja yang akar 1 
·' 

Pelatihan 

·Iah mengadakan pelatihan hcndaknya di cvaluasi basil yang di dapat dalam 

Jcngan memperhitungkan tingkat rcaksi, tingkat belajar, tingkat tingkah laku 

::: at organisasi, dan nilai akhir. 

·- ud Program Pelatihan 

Alasan utama bagi organisasi untuk melaksanakan . program pelatihan adalah 

........ _,....3,ikan organisasi mendapat imbalan yang terbaik dari modal yang ditanam pada 

r yang paling penting pegawainya (dan sering kali yang paling mahal). Oleh sebab 

Juan dari setiap program pelatihan adalah meraih perubahan dalam pengetahuan, 

han, pengalaman, tingkah laku, atau sikap yang akan meningkatkan keefektifan para 

·ai, secm·a khusus program pelatihan akan digunakan. 

Selanjutnya menurut Barry Cushway (1997 : 116) maksud dilaksanakannya 

gram pelatihan adalah untuk : 

Pengembangan keahlian dan kemampuan individu untuk memperbaiki kinerja. 

Membiasakan karyawan dengan sistem, prosedur dan metode kerja yang baru. 

Membantu pendatang baru menjadi terbiasa dengan persyaratan pekerjaan 

tertcntu dan persyaratan organi sasi. 

::. Tujuan Progr·am Pelatihan 

Organisasi perusahaan yang akan melaksanakan program pelatihan terlebih dahnlu 

mengetahui tujuan agar manfaat yang diperoleh benar-benar dapat dirasakan. j . H auJ 

Handoko (200 l : 1 03) mengemukakan pendapatnya mengenai 2 ( dua) tujuan pelatihan 

sebagai berikut : 
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am a pelatihan yaitu ( l) latihan dilaksanakan untuk menutup gap an tara 

·nmampuan karyawan dengan permintaan jabatan. (2) Progr? rY1 ·•. · ·-- rn 

·an dapat meningkatkan efisiensi dan efektiv itas kerja karyawan dalam 

n kcrja yang sudah diterapkan. 

r •• ian tersebut diatas dapat dilihat bahwa pelatihan bertujuan untuk lebih 

n kema mpuan dan kecakapan pegawai terhadap tuntunan tugas dan tanggung 

engan jabatan atau posis i dalam perusahaan atau in stans i. Selain itu , tujuan 

lah unt uk meningkatkan kinerja pegawai yang efektif dan efisien dalam 

tjuan perusahaan atau instansi yang telah diterapkan sebelumnya. 

nry Si mamora (200 l : 288-290), mengemukakan tujuan utama pelatihan secara 

~ang dikelompokkan kedalam 5 (lima) bidang yaitu: 

_mutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan perubahan teknologi. 

ngurangi waktu belajar bagi para karyawan baru untuk menjadi kompeten dalam 

~rJ aan. 

embantu memecahkan permasalahan operasional. 

empersiapkan karyawan untuk promosi. 

engorientas ikan karyawan terhadap organisasi. 

Dari uraian tersebut diatas dikatakan bahwa maksud dari program pelatihan adalah 

juan untuk rnenambah pengetahuan pegawai agar keterampilan mengadaptasi 

bahan tek.nologi yang tc rjad i. Dengan program pelatihan, maka pegawai dapat 

-:npelaj ari materi pekerjaan den gan lebih cepat dan terarah , sehingga dapat memecahkan 

rmasalah an pek.erjaan den gan lebih efektif. Selain itu juga, program pelatihan bertujuan 

·uk promos i _j abatan dan mengorientasikan pegawai terhadap perusahaan atau instansi. 

rinsip-Prinsip Pembelajaran 

Idealnya, pelatihan akan lebih efektif jika metode program pelatihan disesuaikau 

.,an sikap pcmbelajaran peserta dan jenis pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi. 

Adapun prinsip pembelajaran merupakan suatu guideline (pedoman) dimana proses 

_·ajar akan berjalan lebih efektif semakin banyak prinsip ini diretlesikan dalam pelatihan. 
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embelajaran menurut Veithzal Rivai (2004 : 239) adalah sebagai 

n motivas i dan tanggapan sehingga menguatkan proses pembclajaran. 

i. peserta akan belajar lebih cepat dan mempertahankan pembclajaran 

pakan proses mencetak satu pola ke dalam memori pekerja. 

an sangat membantu apabila materi yang dipelajari mempunyai arti yang 

lransfer) 

· kcsesuaian antara program kebutuhan pelatihan, semakin cepat pekerja dapat 

ekerjaan utama. 

alik 

lik memberikan informasi kepada peserta mengenai progress I kemajuan yang 

hingga peserta dapat menyesuaikan sikap untuk mendapatkan hasil sebaik mungkin. 

e Pt·ounun Pelatihan , 

. . tetodc yang dipilih dalam program pelatihan hendaknya disesuaikan dengan jenis 

n yang akan dilaksanakan dan dapat dikembangkan oleh suatu perusahaan maupun 
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Veithza l Ri vai (2004 241 ), mengemukakan bcberapa metode yang dapat dipakai 

1 sebagai berikut : 

On the j ob training 

On the job tra ining (TO) atau di sebut juga dengan pe latihan dengan instruksi 

erj aan sebagai suatu metode pelatihan dengan cara para pekerja atau eaton pekerja 

-m patkan dalam kondisi pekerjaan yang riil. 

Rotasi 

ntuk pelat ihan sil ang (croos-train) bagi karyawan agar mendapatkan variasi kerja, para 

~ngajar memindahkan para peserta pelatihan dari tempat kerja yang satu ketempat kerja yang 

nnya. 

Pendampingan (Coaching) 

. 1elibatkan r embelaj aran dari pekerja yang lebih berpengalaman, dan dapat ditambah pada 

·:!knik offthe jub training. 

) Ceramah Kelas dan Presentasi Video 

Ceramah dan teknik lain dalam off the job training tampaknya mengandalkan komunikasi 

daripada memberi model. Televisi , film, slide dan film pendek sama dengan ceramah. 

5) Pelatihan Vestibule 

Agar pelatihan tidak menganggu operasional rutin, beberapa perusahaan menggunakan 

pelatihan vestibule. Wilayah atau vestibule terpisah dibuat dengan peralatan yang sama 

dengan yan g d igunakan dalam pekerjaan. 

6) Permain an Peran dan Model Perilaku 

Permainan pcran adalah alat yang mendorong peserta untuk membayangkan identitas lain. 

Teknik ini juga digunakan untuk mengubah sikap dan membantu mengembangkan 

keterampilan interpersonaL 

7) Case Study 

Metode kasus adalah metode pelatihan yang menggunakan deskripsi tertulis dari suatu 

permasalahan riil yang dihadapi oleh perusahaan atau perusahaan lain. Dengan mempelajari 

suatu kasus, para peserta pelatihan mempelajari suatu keadaan yang bersifat riil. 
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·m ulas i dapat dibagi menjadi dua macam yaitu: 

imu las i yang melibatkan simulator yang bersifat mekanik ~ rr, . ln;; 

lka n aspek-aspek utama dalam suatu s ituasi kerja. 

iPlu lasi komputer, untuk tujuan pelatihan dan pengembangan, metode ini sering 

cz.ames atau permainan . 

Belajar Mandiri dan Proses Belajar Terprogram 

eknik belajar mandiri berki sar pada cara manual sampai kaset rekaman at<tu . !d~n . 

an-bahan pembelajaran terprogram adalah bentuk lain dari belajar mandiri, biasanya 

• program komputer atau cetakan booklet yang berisi per:tanyaan dan jawaban, 

Praktik Laboratorium 

an dilaboratorium dirancang untuk meningkatkan keterampilan interpersonal. 

Pelatihan Tindakan (Action Learning) 

atihan terjadi dalam kelompok kecil yang berusaha mencari solusi masalah nyata yang 

,adapi oleh perusahaan, dibantu oleh fasilitator. 

_ Role Playing 

Role Playing adalah metode pelatihan yang merupakan perpaduan antara metode 

· s dan program pengembangan sikap. 

In-basket technique 

lalui metode In-baskel technique. para peserta diberikan materi yang berisikan berbagai 

- ~ormasi, scperti emai I khusus dari manajer, dan daftar telepon . 

..!) Management games 

fanagement games menekankan pada pengembangan kemampuan problem-solving. 

_-5) Behaviour modeling 

_. fodeling sebagai salah satu proses yang bersifat psikologis mendasar di mana pola-put.· 'j,t= , , 

dari suatu perilaku dapat diperoleh sedangkan pola-pola yang sudah ada dapat diubah. 
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programs 

iasanya dilakukan disuatu wilayah yang terpencil dengan mehk·• 1- , ., 

emampuan diluar kantor dengan kemampuan diruang kelas. 

han Pelatihan 

1998, hal . 20 ) mcngutip Goldstein ( 1986) , yang mendefinisikan analisa 

upaya yang menganalisa dan mendiagnosa organisasi, tugas dan karyawan , 

pakah obat yang diperlukan dan apa obatnya adalah paling mungkin untuk 

i! yang diinginkan . " Definisi Kaufman ( 1994) berkisar pada konsep 

· apa " dan " apa yang seharusnya " yang berfokus pada analisa I identifikasi 

·ebuah istilah yang lebih tepat digunakan untuk analisa kebutuhan pelatihan 

~butuhan pelatihan . " Analisis kebutuhan pelatihan didefinisikan sebagai " 

-·-~·-~h.ill yang memb~ntu untuk menentukan apakah pelatihan adalah solusi atau bagian 

ntuk memenuhi kebutuhan . Setelah I mengapa pelatihan 1 dilakukan , analisis 

latt han dilakukan untuk menentukan apa , kapan, di mana, bagaimana, dan oleh 

-~~·an mungkin akan lebih baik dipekerjakan " ( Triner et al . , 1996, hal . 52 ) . " 

an hubungan antara pelatihan analisa kebutuhan dan analisis kebutuhan pelatihan 

·eiah dibahas dengan mengacu pada hasil . TNA adalah proses diagnostik yang 

ntuk mengidentifikasi berbagai kebutuhan organisasi yang berpotensi dapat dipenuhi 

latihatl atau bahkan sebaliknya. 

·a empat alasan utama mengapa analisis kebutuhan harus dilakukan sebelum program 

- mengidentifikasi masalah tertentu dalam organisasi . Kepegawaian dan manaJemen 

u apa masalahnya sehingga pelatihan yang paling tepat ( jika pelatihJ:-

ke masalah-masalah organisasi . Sebagai contoh, jika seorang 

_ mendekati bagian kepegawaian dengan permintaan untuk program komunikasi. 
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a~atkan dukungan manajemen . Manajemen biasanya berpikir pelatihan adalah " 

n· tk dilakukan . " Sikap ini dapat diletakkan langsung di awal analisa kc l:- ·· ~ · ' ,., 

r ,peroleh dukungan manajemen adalah untuk memastikan bahwa pel<lCJi;an 

.1garuhi apa yang terjadi pada kepegawaian . Pelatih harus melihat din rrtercKa 

ri .an kontribus i langsung ke pegawai . Manajemen akan berkomitmen untuk 

p ·latihan apabila data kepegawaian dapat menunjukkan bahwa pelatihan dapat 

·il.c tja di tempat kerja . Akibatnya , program pelatihan dan anggaran tidak akan 

-.rtama yang dipotong atau dipangkas . 

. gem bangkan data untuk evaluasi. Kecuali kebutuhan informasi yang dikembangkan 

~ akukan pelatihan , evaluasi yang terjadi setelah program mungkin tidak valid. Dalam 

.. IE:~::J :malisis kebutuhan pertama, pelatih dapat mengukur efektivitas program . 

~enentukan biaya dan manfaat pelatihan . Pelatihan biasanya dipandang sebagai 

-~ZJ daripada kontribusi terhadap kinerja organisasi . Hal ini terjadi ketika pelatih gaga! 

gemba :1gkan analisis manfaat atas biaya untuk pelatihan mereka melakukan. Namun, 

sar pclatih berpendapat bahwa manajemen tidak akan menghabiskan uang untuk 

Dak .-; a menurut Soemantri (2006) adalah cacat pada bagian anggota gerak tubuh . 

dapat diartikan sebagai suatu keadaan rusak atau terganggu, sebagai akibat gangguan 

hambJtan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat 

_., oleh pcnyakit, kecelakaan atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sifat lahir. Pada 

a daksa 111i terlihat kelainan bentuk tubuh, anggota atau otot, berkurangnya fungsi tulang, 

.:· maupu :l syaraf-syarafnya. 

_una dab::~ menurut Efendi (2006) terdiri dari dua golongan yaitu: 

·) Tuna dJksa ortopedi , yaitu kelainan atau kecacatan yang menyebabkan terganggunya 

ubuh, ke 1ainan tersebut dapat terjadi pada bagian tulang, otot tubuh maupun daerah 

ian, baik ., ang dibawa sejak lahir (congenital) maupun yang diperoleh kemudian karena 
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kpertumbuhan anggot badan atau anggota badan yang tidak sempurna, cacat 

i tangan, lengan, kaki dan lainnya. 

ksa syaraf, yaitu kelainan yang terjadi pada fungsi anggota tubuh yang 

.:::-- 1an pada susunan syaraf di otak. Otak sebagai pengontrol tubuh memiliki 

_ ang menjadi pengendali mekanisme tubuh, karena itu jika otak mengalami 

akan terjadi pada organisme fisik, emosi dan mental. Salah satu bentuk terjadi 

_ n pacta fun gs i otak dapat dilihat pada anak cerebral palsy yakni gangguan aspek 

cbabkan oleh disfungsinya otak. 

nes ia, telah dengan tegas danjelas tertulis pada Pasal27 ayat (2) UUD 1945 bahwa 

-=a negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 

ang-Undang juga telah memperkuat pemerataan kesempatan bekerja seperti pada 

ang Cacat pada Pasal 13; UU HAM pada Pasal 38; dan UU Ketenagakerjaan Pasal5. 

raturan tersebut melarang diskriminasi atas dasar disabilitas terhadap segala bentuk 

••ZI:::., mencakup kondisi perekrutan, keterampilan, pelayanan penempatan dan keahlian serta 

·eterampilan dan berkelanjutan. Namun tidak tersedianya layanan informasi yang 

engenai potensi dan kemampuan tenaga kerja penyandang disabilitas yang dapat diakses 

u usaha, perusahaan dan instansi pemerintah/swasta masih menjadi hambatan dalam 

-.--:-o~tasinya. Perihal hak untuk bekerja bagi tenaga kerja disabilitas dalam UU 

~..a..;~~ ·erjaan, Pasal 5 menyatakan, "setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa 

asi untuk memperolch peketjaan". Sementara dalam UU Panyandang Cacat, Pasa16 butir 

.yatakan bahwa '·setiap penyandang cacat berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan 

_.ak sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya". 

' etentuan Pasal 5 Ketenagakerjaan, mengamanatkan adanya kesempatan kepada setiap 

kerja tanpa terkecuali untuk memperoleh pekerjaan. Selanjutnya, perihal kesempatan 

_a untuk tenaga ketja penyandang cacat, pada UU Penyandang Cacat, Pasal 13 menyatakan 

penyandang cacat mempunyai kesamaan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan sesuai 

_an jenis dan derajat kecacatannya". Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 14 bahwa 

ahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada 

. andang cacat dengan mempekerjakan penyandang cacat di perusahaannya sesuai denganjenis 

15 



deraj at kecacatan, pcndidikan yang j umlahnya di sesuaikan dengan jum lah karyawan dan atau 

ifi kasi perusahaan" . 

l anfaat Penelitian 

ini diharapkan dapat di gunakan sebagai pedoman bagi Tiara Handycraft, untuk 

emberikan pelatihan yan g relevan dengan kebutuhan pekerja penyandang tuna Jak~o d . 

enelitian ini diharapkan nantinya bisa memperkaya pengetahuan secara teori dan sebagai 

formasi tambahan bagi perusahaan-perusahaan tentang kebutuhan pelatihan bagi pekerja 

nyandang tuna daksa. 
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BAD II 

METODE PENELITIAN 

\. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu yang mempunyai 

langkah - langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam 

mempelajari peraturan-peraturan suatu metode (Usman dan Akbar,41 :20 ll ). Pendekatan 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, artinya data yang 

dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berasal dari naskah 

wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan memo, dan dokumen resmi 

Jainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah mgm 

menggambarkan real ita empirik di balik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh 

karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan 

mencocok.kan antara realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan 

metode deskriptif. 

Metode kualitatif berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa 

interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri. 

Langkah-langkah dalam penelitian kualitatif tidak mempunyai batas-batas yang tegas. 

Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digur;akan untuk meneliti pada kondisi 

obyek ya ng alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci , teknik 

pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. 

B. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian mr, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai 

instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan instrument 

pengumpulan data yang Jain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat Ban!u dan 

berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan 
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BAB lll 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

Tingkat Pengctahuan , Kctcrampilan dan Sikap Pekerja Penyandang Tuna Oaksa di 

Tiara Handynaft Suntbaya Oilihat dari Kemampuan kerja. 

Pengetahuan dan keterampilan merupakan dasar utama seo rang pekerja dalam 

mengerjakan pekerjaannya, begitupun pada pekerja penyandang tuna daksa yang 

mengerjakan berbagai handicraft di Tiara handycran Surabaya ini. lbu Titik Winarti selak u 

pemitik Tiara 1-Iandycraft: ini mengatakan tentang tingkat pengetahuan pekerja penyandang 

tuna daksa dan difabet tainnya datam wawancara sebagai beriklrt: 

-' Pekerja yang bekerja disini kami seteksi, dan mereka harus difabet, apakah itu tuna daksa, 
tuna rungu, atau tuna wicara. Ketika masuk dan beker:ia disini, mereka belum bisa dianggap 
ckerja siap pakai yang langsung bisa mengerjakan pckc~jaan seperti mcnjahit, membordir, 
am pai mengemas produk. Mereka harus metihat dutu senior mereka mengerjakan 
ekerjaan dan belajar sam bit didampingi oteh senior mereka yang tebih dutu bekerja". 
\Vawancara 1.1, 23juli 2016: 16.00 WIB). 

Pernyataan bu Titik Winarti juga diperkuat oleh, Mas Rizal putra bu Titik Winarti 

_ ang sering melatih pekerja tuna daksa ini dalam pekerjaan sablon, mengatakan sebagai 

~rik ut: 

· 1ereka yang bekerja disini itu ;1da yang d:sdcksi dan ada yang dititipkan oleh orang tua 
""'1e reka, sehingga untuk menge1jakan pekerjaan yang ada disini secara langsung mereka 
1cmang tidak bi sa, prosesnya be1iahap, tcrkadang mcreka kita biarkan untuk mcncoba
oba sendiri, walaupun kadang hasilnya kurang memuaskan, tapi disitulah mungkin 
il ainya" (Wmvancara 2.1, 23 juli 2016: 16 .30 WI B). 

Bagi pekerja yang dikategorikan sudah mampu beket:ja, menjahit, mcmbordir 

au pun menyablon , akan dilepas bu Titik untuk melakukan pekerjaan-peker:jaan tersebul 

Jn mereka akan dibayar sesuai dengan berapa banyak yang mereka hasilkan , ~ -

_, __ "_a juga sering diajak bu Titik untuk membantu bu Titik memberikan pelatihan

pelatihan bagi, masyarakat sasaran yang membutuhkan pelatihan berkaitan dengan 

menjahit, sebagai upaya untuk menciptakan lapangan kerja yang baru, hal ini di sampJikan 

oleh bu Titik dalam wawancara sebagai berikut : 
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BABIV 

PEMBAHASAN 

A. Tingkat Pcngctahuan, Kctct·ampilan dan Sikap Pckcrja Pcnyandang Tuna Daksa di 

Tiara Handycraft Surabaya Dilihat dari Kemampuan kerja. 

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang sempat dilakukan , untuk 

pengetahuan pekerja penyandang tuna daksa di Tiara Handycraft ini sudah tergolong dalam 

kriteria mereka mampu bekerja, dikatakan mampu atau mempunyai pengetahuan disini 

adalah mereka mengerti cara menggunakan mesin jahit, memjlih benang yang sesuai dan 

cara penempatan benang yang tepat, cara menjahit yang benar, membuat pola prvu uk 

sampai mengemas produk yang rapi , namun menurut lbu Titik Winarti selaku pemilik dan 

dari pekerja sendiri , mereka sebelumnya bukanlah pekerja yang siap pakai, mereka harus 

melihat dan belajar didampingi oleh senior atau yang sudah berpengalaman bekerja terlebih 

dahulu, atau belajar sendiri dengan cara mencoba-coba sendiri, sampai Ibu Titik Winarti 

selaku pemilik Tiara Handycraft mengatakan bahwa mesin jahit ada yang dikorbankan 

untuk rusak, namun tidak masalah baginya asal para pekerja bisa mempunyai pengetahuan 

dan keterampilan menjahit, serta yang pasti mereka mandiri tidak tergantung terus kepada 

orang lain sehingga bisa mulai melakukan pekerjaannya, memang terkadang lbu Titik tidak 

memungkiri bahwa karena ket,erbatasan mereka pengetahuan yang mereka peroleh pun 

tidak maksimal bisa mereka terapkan. 

Cara yang dilakukan oleh ibu Titik Winar1i dalam menanamkan pengetahuan 

tentang pekerjaan pada pekerja penyandang tuna daksa ini sesuai dengan yang pendapat 

(Efendi , 2006) yang menyatakan bahwa perlunya pengembangan prinsip-prinsip dasar 

secara kJ1usus dalam membina pekerja difabel yaitu; I) prinsip kasih sa yang, 2) prinsip 

Iayanan individual, 3) prinsip kesiapan , 4) prinsip keperagaan, 5) prinsip motiva<;i 61 

prinsip belajar dan bekerja kel0111p0k, 7) prinSip keterampilan, 8) prinsip pe11ai1WllcL cidi; 

penyempurnaan sikap. 

Keterampilan pekerja tuna daksa ini dalam mengerjakan tugas-tugasnya juga bisa 

dikategorikan mereka termasuk terampil , ini dilihat dari kecekatan mereka dalam menjahit 
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A. Kesimpulan 

BABY 

KESIMPULAN DAN SARAN 

I. Pengetahuan pekerja penyandang tuna daksa di Tiara Handycraft ini termasuk dalam 

kategori mampu dan tahu mengena i pckerjaan atau tugas-tugas mereka, dikatakan 

mampu atau mcmpunya1 pengetahuan di sini adalah mereka menge11i cara 

menggunakan mesin jahit, memilih benang yang sesuai dan cara penempatan benang 

yang tepat, cara menjahit yang benar, membuat pola pr~duk sampai mengemas produk 

yang rapi, untuk keterampilan peke1ja tuna daksa ini dalam mengerjakan tugas

tugasnya juga bisa dikategorikan mereka termasuk terampil, ini dilihat dari kecekatan 

mereka dalam menjahit dan membordir, kreatifitas mereka dalam membuat pola-pola 

produk, menyablon sesuai pem1intaan konsumen sampai mengemas produk dengan 

cekatan sesuai yang diinginkan, Sikap pekerja penyandang tuna daksa di Tiara 

Handycraft ini sangat nyaman. Mereka dalam bekerja, diselingi dengan guyonan dan 

mereka merasa lebih percaya diri setelah bekerja di Tiara Handycraft. 

2. Pelatihan yang dilaksanakan kepada pckcrja pcnyandang tuna. daksa selama mereka 

beke1~ja di Tiara Handycraft adalah pelatihan yang men gacu pada tugas-tugas yang 

akan mereka ke1jakan langsung di Tiara Handicraft, yaitu menjahit, membordir, 

menyablon dan mengemas produk . Mctode pelatii1an yang biasanya diterapkan kepada 

peke1ja adalah metode pendampin gan atau coaching. Pelatihan ya ng dibutuhkan oleh 

peke1ja adalah pelatihan untuk memperkuat mental atau emosi scna spiritual mereka, 

supaya mereka bisa lebih percaya diri lagi dan benar-benar mamru mandiri apabila 

mereka nanti ingin membuka usaha sendiri, selainjuga untuk membangkitkan motivasi 

mereka dalam bekerja, dan juga pelatihan manajemen pengelolaan usaha juga 

dibutuhkan oleh pekerja penyandang tuna daksa ini, itu juga sebagai pers iapan mereka 

untuk mandiri jika membuka usaha sendiri, sehingga mereka jadi tahu bagaimana 

merencanakan suatu usaha. prosedur pend irian suatu usaha, mengelola dan mengontrol 

usaha, serta masalah administrasi dan keuangannya. metode pelatihan yang s<:;baiknya 

digunakan adalah pelatihan yang langsu ng praktek atau nyata lan gsu ng penerapannya, 
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