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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pelatihan merupakan proses untuk membentuk dan membekali pegawai 

dengan menambah keahlian, kemampuan, pengetahuan dan perilakunya, itu 

berarti bahwa pelatihan dapat membentuk perilaku karyawan yang sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh lembaga serta dapat membekali pegawai 

dengan berbagai pengetahuan, keahlian serta kemampuan sesuai dengan bidang 

tugasnya. Untuk menambah pengetahuan, keahlian serta perilaku pegawai dapat 

dilakukan melalui pelatihan yang sudah direncanakan. 

Pelatihan merupakan usaha mengurangi atau menghilangkan terjadinya 

kesenjangan antara kemampuan pegawai dengan yang dikehendaki organisasi 

atau lembaga. Usaha tersebut dilakukan melalui peningkatan kemampuan kerja 

yang dimiliki pegawai dengan cara menambah pengetahuan dan keterampilan 

serta merubah sikap. pegawai merupakan kekayaan organisasi yang paling 

berharga, karena dengan segala potensi yang dimilikinya, karyawan dapat terus 

dilatih dan dikembangkan, sehingga lebih berdaya guna, prestasinya menjadi 

semakin optimal untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga. 

Adanya kesenjangan antara kemampuan pegawai dengan yang 

dikehendaki organisasi atau lembaga, menyebabkan perlunya organisasi 

menjembatani kesenjangan tersebut, salah satunya caranya adalah melalui 

pelatihan. Dengan demikian diharapakan seluruh potensi yang dimiliki pegawai, 



2 
 

 
 

yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap dapat ditingkatkan, akhirnya 

kesenjangan tersebut akanberkurang atau bisa jadi tidak lagi adanya 

kesenjangan.  Seringkali terjadi pada pegawai baru bahwa kemampuan dan 

keterampilan yang mereka miliki belum sesuai dengan yang diharapkan 

organisasi atau lembaga sehingga biasanya organisasi atau lembaga harus selalu 

menyelenggarakan pelatihan untuk mereka.  

Pegawai adalah manusia yang merupakan faktor produksi dan 

merupakan masukan bagi pencapaian tujuan dan kemudian mengalami proses 

pengelolaan oleh perusahaan atau lembaga yang nantinya akan menghasilkan 

suatu hal atau produk. Biasanya, pegawai baru belum memiliki keterampilan 

dan keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan atau lembaga, sehingga melalui 

pelatihan tersebut dapat menjadi pegawai yang terampil dan ahli di bidangnya 

(Nurdin, et al.,2018: 2) 

Maka pelatihan dasar atau disebut dengan Latsar terhadap pegawai baru 

salah satunya betujuan untuk memperkecil masalah seperti rasa cemas dan 

kegugupan pada hari-hari pertama bekerja. Karena pegawai baru harus 

menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh perubahan dan perbedaaan 

juga harapan yang tidak realistis karena bisa jadi apa yang mereka harapkan 

tidak sesuai kenyataan. Pegawai baru pada umumnya perlu penambahan 

pengetahuan, skill, serta  sikap agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik 

yaitu melalui pelatihan baik yang  bersifat soft competency ataupun hard 

cimpetency. Pelatihan akan membentuk perilaku pegawai agar sesuai dengan 

apa yang diharapkan oleh perusahaan atau lembaga, misalnya sesuai dengan 
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budaya lembaga. kemudian akan membekali pegawai dengan berbagai 

pengetahuan, kemampuan dan keahlian sesuai dengan bidang pekerjaannya. 

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Peraturan Lembaga 

Administrasi Negara Republik Indonesia (PerLAN) RI Nomor 1 Tahun 2021 

tentang Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS, dan Keputusan Kepala Lembaga 

Administrasi Negara Nomor 93/K.1/PDP.07/2021 Tentang Pedoman 

Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, disebutkan 

bahwa penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil 

diselenggarakan melalui 3 (tiga) cara, yaitu pelatihan klasikal, blended learning, 

dan distance learning jika dalam keadaan darurat atau keadaan tertentu. 

Balai Diklat Keagamaan Bandung adalah sebuah lembaga 

penyelenggara pelatihan yang kredibel, dimana menangani bidang diklat 

(pendidikan dan pelatihan) di lingkungan Kementrian Agama Prov. Jabar. 

Seperti tertulis dalam visi yang sesuai dengan SK Kepala Balai Diklat 

Keagamaan Bandung Nomor: Bdl.05/OT.01.3/155/2011 Tanggal 27 Januari 

2011 yaitu: “Terwujudnya SDM Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat yang 

profesional berdasarkan sistem pendidikan dan pelatihan bersertifikat ISO”. 

Pelatihan terhadap pegawai baru diselenggarakan oleh Balai Diklat 

Keagamaan Bandung yaitu melalui diklat Pelatihan Dasar (Latsar). Diklat 

pelatihan dasar ialah persyaratan dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri 

Sipil (CPNS) menjadi PNS yang dilakukan dengan cara memberikan ilmu 

pengetahuan untuk membentuk wawasan kenegaraan, selain itu juga dalam 

kepribadian dan etika serta kompetensi dasar dalam sistem penyelenggaraan 
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pemerintah negara, dan juga dalam bagian tugasnya serta budaya dari lembaga 

atau organisasinya supaya dapat melaksanakan pekerjaannya dalam peran 

sebagai pelayan bagi masyarakat yang memiliki peran penting dalam proses 

pelayanan publik di masyarakat dan ialah aset negara yang harus ditumbuhkan 

kemampuan serta potensi dalam dirinya.  

Dengan demikian, Pelatihan dasar terhadap pegawai baru di Balai 

Diklat Keagamaan Bandung sangat dibutuhkan, dengan tujuan agar segala 

aktivitas atau pekerjaan yang ada di Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat 

terarah. Disinilah pentingnya penyelenggaraan pelatihan kepada pegawai baru 

agar memiliki sikap, skill dan tanggung jawab yang lebih baik dalam bekerja.  

Kementrian Agama Provinsi Jawa Barat memiki pegawai yang cukup 

ahli di bidangnya, memiliki sikap, kemampuan dan tanggung jawab yang dapat 

menyelesaikan suatu pekerjaan. Tetapi, tentu saja dari semua hasil yang 

diperoleh pegawai, pasti melalui proses yang panjang. Salah satunya melalui 

pelatihan dasar pegawai baru yang diselenggarakan oleh Balai Diklat 

Keaggamaan Bandung. 

Dengan ini penulis mencoba melaksanakan penelitian lebih mendalam 

mengenai “Optimalisasi Penyelenggaraan Pelatihan Dasar dalam 

Meningkatkan Kualitas Kerja Pegawai Baru” di Balai Diklat Keagamaan 

Bandung, untuk mengetahui bagaimana perencanaan, proses pelaksanaan dan 

juga hasil dari adanya pelatihan dasar pada Pegawai baru agar menghasilkan 

pegawai yang mempunyai sikap, kemampuan dan tanggung jawab yang besar 

dan lebih baik. 
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B. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian memiliki fungsi untuk membatasi ruang lingkup 

masalah penelitian dan menjadi tolak ukur dalam menetapkan data-data yang 

akan diolah untuk menjawab penelitian tersebut (Dewi Sadiah, 2015: 67). 

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan penulis sebelumnya, maka 

fokus dan pertanyaan penelitian yang didapatkan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perencanaan pelatihan dasar di Balai Diklat Keagamaan 

Bandung? 

2. Bagaimana proses pelaksanaan pelatihan dasar di Balai Diklat Keagamaan 

Bandung? 

3. Bagaimana Evaluasi pelatihan dasar di Balai Diklat Keagamaan Bandung?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini 

yaitu: 

1. Untuk mengetahui bagaimana perencanaan pelatihan dasar di Balai Diklat 

Keagamaan Bandung. 

2. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pelatihan dasar di Balai 

Diklat Keagamaan Bandung. 

3. Untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelatihan dasar di Balai Diklat 

Keagamaan Bandung. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Dari Segi Teoritis  

Dari keseluruhan penelitian penulis harapkan semoga bisa memberikan 

pengetahuan dan manfaat yang dapat memperluas ilmu pengetahuan 

terutama dalam ilmu pelatihan, bisa menjadi bahan pengetahuan bagi 

peneliti selanjutnya, dan juga semoga dapat digunakan untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang ilmu 

manajemen dakwah. 

2. Dari Segi Praktis 

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan dalam 

meningatkan kualitas pegawai baru dari hasil pelatihan dasar yang 

diselenggarakan oleh Balai Diklat Keagamaan Bandung, sehingga hasil 

dari pelatihan dasar tersebut dapat menjadikan pegawai baru memiliki 

kualitas yang lebih baik. 

E. Tinjauan Pustaka 

Bagian ini memuat kajian tentang hasil penelitian sebelumnya yang 

berkaitan, dengan maksud untuk menjamin penelitian yang penulis lakukan 

adalah bukan hasil dari plagiarisme atau duplikasi, menunjukkan perbedaan 

hasil penelitian dari karya penulis lain dengan yang penulis teliti saat ini, tetapi 

juga membantu peneliti dalam menemukan referensi kajian yang berhubungan 

dengan topik penelitian. Adapun tinjauan pustaka yang penulis ambil 

diantaranya: 
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Pertama, Skripsi karya Siti Hidayatun Ni’mah (2017) yang berjudul 

“Manajemen Penyelenggaraan Pelatihan Manasik Haji di Kementerian Agama 

Kabupaten Semarang Tahun 2017”. Metode penelitian yang dipakai yaitu 

metode deskriptif beserta pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan 

data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis 

dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Skripsi ini memiliki tujuan 

yaitu untuk mengetahui bagaimana manajemen penyelenggaraan pelatihan 

manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 2017 dan 

untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan 

pelatihan manasik haji di Kementerian Agama Kabupaten Semarang Tahun 

2017. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa Kementerian Agama 

Kabupaten Semarang dalam penyelenggaraan pelatihan manasik haji selalu 

menerapkan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan pengawasan. Adapun perencanaan yang telah dilakukan 

Kementerian Agama Kabupaten Semarang sebagai langkah awal 

penyelenggaraan pelatihan manasik haji mulai dari tahap pendaftaran, rapat 

koordinasi, pembinaan manasik haji, sekaligus tahapan penentuan jadwal 

pelaksanaan, para pembimbing dan petugas. Selain itu, meskipun sudah 

berjalan dengan optimal masih ada faktor pendukung seperti adanya pihak 

pembimbing dan seluruh panitia yang mendampingi dan mengarahkan 

berlangsungnya kegiatan bimbingan manasik haji, tempat yang begitu luas dan 

lengkap dengan sarana, tetapi ada juga faktor penghambatnya seperti kurangnya 

disiplon dari calon jemaah haji dalam mengikuti manasik haji, kemudian dari 
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latar belakang calon jemaah haji juga merupakan faktor yang dapat 

mempengaruhi pola bimbingan manasik haji.   

Kedua, Skripsi karya Tena Nissa Yusica (2018) yang berjudul 

“Aktivitas Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dalam 

Pengelolaan Pelayanan Ibadah Haji: Penelitian di Kantor Kementrian Agama 

Kabupaten Subang”. Metode penelitian yang dipakai  ialah metode deskriptif 

serta pendekatan kualitatif. Pengumplan data dalam penelitiannya 

menggunakan teknik observasi, wawancar dan studi dokumentasi. Peneliti 

menggunakan teori dari Garry Desler tentang manajemen sumber daya manusia. 

adapun hasil penelitiannya menjelaskan bahwa, meningkatnya kegiatan 

pengembangan kompetensi Su,ner Daya Manusia pada manajemen pelayanan 

ibadah haji salah satunya dengan diklat yang dilaksanakan oleh Staf Seksi 

Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan metode yang dipakai pada pelatihan 

tersebut ialah dengan memakai metode sistem ceramah, magang, pelatihn di 

kelas dengan bimbingan instruktur. Dan disini peneliti menyimpulkan bahwa 

kegiatan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia pada pelayanan 

ibadah haji sudah bagus. 

Berdasarkan kedua skripsi di atas yang menjadi tinjauan pustaka bagi 

penulis, dapat dipelajari letak persamaan dan perbedaannya, seperti metode 

penelitian yang sama dan menjelaskan bahwa peningkatan Sumber Daya 

Manusia adalah suatu hal yang berpengaruh sehingga perlu diselenggarakannya 

pelatihan dalam organisasi atau lembaga tersebut, karena pelatihan dapat 
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meningkatkan kualitas dari setiap individu yang nantinya akan menjadi aset 

yang sangat berharga bagi suatu organisasi atau lembaga. 

F. Kerangka Pemikiran  

1. Tinjauan Umum Tentang Pelatihan 

Pelatihan ialah cara dalam menciptakan serta memberikan 

keahlian, kemampuan, pengetahuan dan perilaku kepada pegawai. 

Seperti yang diungkapkan oleh Neo yaitu pelatihan ialah sarana yang 

disuguhkan lembaga dalam mendalami tugas yang berkaitan pada 

keahlian, pengetahuan, dan perilaku pegawai. Pengetahuan berarti 

bahwa pegawai diharapkan untuk memperluas pengetahuan mereka dan 

mengasah keterampilan kurang maksimal atau tidak ada. Kemampuan 

atau keahlian adalah kemampuan orang yang melakukan pekerjaan. 

Keahlian dapat diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman di tempat 

kerja. Perilaku karyawan adalah perilaku karyawan yang dapat dibaca 

dari etika, moral, dan karakteristik karyawan dalam bekerja. (Kasmir, 

2019: 126-127).  

Pelatihanyang baik dilaksanakan dengan cara pelatihan yang 

terarah. Berikut langkah langkah pelatihan yang diungkapkan oleh 

Wilson Bangun (2012: 203-208): 

a. Kebutuhn Pelatihan, pada analisis ini tedapat beberapa sumber yang 

perlu diperhatikan, dantaranya analisis organisasional, analisis 

pekerjaan, dan analisis individual. 
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b. Perancngan Pelatihan, pada analisis ini ada beberapa hal penting 

yang harus dipertimbangkan yaitu ksiapan peserta pelatihan, 

kemampuan pelatihan, dan materi pelatihan. 

c. Pelaksanaan Pelatihn, saat melakukan pelatihan harus 

dilaksanakannya percobaan mengenai cara-cara yang dipakai. Hal 

ini dilaksanakan dalam rangka menentukan cara atau metode yang 

dipakai dalam pelatihan sesuai dengan apa yang diperlukan saat 

pelatihan. Pada pelaksanaannya ada beberapa pendekatan yang bisa 

dipakai untuk menentukan metode yang sesuai selaku instrumen 

pelatihn. Hal yang perlu dipertimbangkan supaya pelatihan efktif, 

yaitu sifat pelatihan, pengenalan peserta latihan, kemampuan pelatih, 

letak geografis, anggaran, dan waktu pelatihan. 

d. Evaluasi Pelatihan, dilaksanakan agar dapat meninjau perolehan 

yang didapat dengan cara menilai sesuadah dilaksanakannya 

pelatihan berdasarkan target dan tujuan yang diinginkan oleh 

pemimpin. 

Menurut Dolan dan Schuler, terdapat dua persfektif dasar yaitu 

internal dan eksternal. Faktor internal adalah mengetahui faktor yang 

termasuk ke dalam pengembangan dalam pelatihan (misalnya, jumlah, 

jenis, audiens target, waktu, metode) pelatihan untuk memastikan bahwa 

semua persyaratan dilakukan secara efisie. Faktor Eksternal, terkait pada 

cara menghubungkan fungsi pelatihan dengan lembaga, kaitannya pada 
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filosofi, terutama terhadap fokus strategi. (Mila Badriyah, 2015: 128-

129).  

Tujuan akhir dari semua pelatihan adalah agar peserta pelatihan 

dapat melaksanakan pekerjaan dengan terampil  dan pengertian, dengan 

demikian mampu mencapai tingkat produktivitas yang tinggi. (Geoffrey 

Mills dkk, 1991: 480). Adapun keuntungan pelatihan baik bagi pegawai 

maupun lembaga setelah diantaranya (Kasmir, 2019: 128): 

a. Akan memiliki kemampuan, artinya pegawai memiliki kemampuan 

untuk melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya. Dengan kata 

lain setelah mengikuti pelatihan, kemampuan calon pegawai akan 

bekerja lebih baik terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan 

kesempurnaan hasil pekerjaannya. Demikian pula bagi sebuah 

lembaga akan memberikan keuntungan memiliki karyawan yang 

memiliki kemampuan untuk mengerjakan pekerjaannya dengan 

sempurna. 

b. Sikap dan mental pegawai, berarti dalam pelatihan dilatih untuk 

menanamkan sikap mental pegawai agar jadi lebih baik. Sikap dan 

mental pegawai diharapkan menjadi lebih positif dibandingkan 

sebelumnya. karyawan jadi pekerja keras dan pantang menyerah serta 

tidak mudah putus asa.  

c. Kerja sama. berarti di lembaga pelatihan pegawai dibentuk untuk 

dapat bekerja sama antar pegawai dan saling menghargai. Dengan 

terbentuknya kerja sama ini tentu akan berlanjut setelah mereka 
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bekerja sama nantinya, sehingga kepentingan individu dapat 

diminimalkan.   

d. Disiplin kerja, berarti pegawai yang mengikuti pelatihan juga 

diajarkan tentang disiplin dalam bekerja, sehingga setelah 

menyelesaikan pelatihan, maka disiplin kerjanya telah tertanam. 

Disiplin artinya pegawai akan memandang penting serta mentaati 

waktu kerja, mulai dari jam masuk kerja, mengerjakan pekerjaan 

sampai tuntas tanpa menunda serta mengikuti jam pulang kerja sesuai 

aturan yang telah ditetapkan.  

e. Perilaku karyawan, berarti pelatihan juga akan mampu mengubah 

pandangan atau perilaku pegawai ke arah yang lebih positif. Artinya 

selama pelatihan akan dilatih dan dibentuk untuk memiliki perilaku 

yang positif sesuai aturan lembaga. Pegawai juga akan dilatih dan 

dibentuk agar pandangannya terhadap lembaga secara keseluruhan 

menjadi lebih positif.  

f. Jenjang karir, berarti dengan melalui pelatihan pegawai akan dapat 

menentukan jenjang kariernya ke depan, karena salah satu cara untuk 

meningkatkan jenjang karier adalah mengikuti pelatihan sebanyak 

mungkin 

g. Loyalitas dan rasa memiliki, berarti dengan mengikuti pelatihan akan 

meningkatkan loyalitas atau kesetiaan pegawai pada lembaga.  
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h. Pengetahuan baru, berarti di dalam pelatihan semua informasi akan 

diberikan, sehingga makin sempurnalah pengetahuan yang diperoleh 

pegawai.  

Kemapanan pegawai dalam berkerja untuk mencapai tujuan 

organisasi/ instansi dipengaruhi oleh faktor secara internal, salah satunya 

adalah melalui pelatihan, dimana melalui program tersebut diharapkan 

organisasi maupun instansi dapat mempertahankan pagawai yang 

berpotensi maupun yang berkualitas.  Pelatihan (traning) merupakan 

suatu usaha peningkatan pengetahuan dan keahlian pegawai untuk 

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Dengan adanya peningkatan 

keahlian, pengetahuan, wawasan, dan sikap pegawai pada tugas-

tugasnya melalui program pelatihan yang sudah dilaksanakan dalam 

organisasi dapat meningkatkan kinerja pegawai organisasi tersebut. 

Salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia 

organisasi ialah melalui program pelatihan yang dilaksanakan terencana 

dan sistematik, dengan kata lain pentingnya pelatihan dalam organisasi 

adalah pertujuan untuk memperbaiki kinerja pegawai yang meliputi 

knowledge dan keterampilan yang mendukung, serta pembentukan sikap 

setiap para pegawai sesuai yang diinginkan oleh organisasi.  

2. Tinjauan Umum Tentan Dasar Hukum Pelatihan Dasar (Latsar) 

Pelatihan Dasar (Latsar) merupakan pelatihan pada waktu 

sebelum jabatan dilaksanakan dengan terintegrasi aga dapat membentuk 

integrits moral dan semangat serta motivasi nasionalisme dan 
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kebangsaan, sikap kpribadian yang tinggi juga bertanggungjawab dan 

memperkokoh keahlian pada kompetensi bidang.  

Adapun Peraturan Lembaga Administrasi Negara Kesatuan 

Republik Indonesia (PerLAN) RI No. 1 Thn 2021 tentang Pelatihan 

Dasar (Latsar) CPNS, dan KeputusanKepala Lembaga Administrasi 

Negara No. 93/K.1/PDP.07/2021 Tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, dijelaskan yaitu 

penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil diadakan 

melalui 3 (tiga) cara, yaitu pelatihan klasikal, blendedlearning, dan 

distance learnng jika ada pada kondisi darurat ataupun kondisi tertentu.  

Pelatihan dasar tersebut diselenggarakan di lembaga 

pelatihan yang terakreditasi, lembaga penyelenggara pelatihan yang 

belum terakreditasi, dan lembaga penyelenggara pelatihan dengan 

persyaratan yang telah ditentukan dan  diputuskan oleh Lembaga 

Administrasi Negara. Selain itu juga aturan tersebut menjelaskan 

mengenai kurikulum pelatihan dasar, kepesertaan pelatihan dasar, 

evaluasi pelatihan dasar, dan lain-lain. Peraturan ini menjadi dasar 

bagi penyelenggara pelatihan dalam merencanakan pelatihan, 

sehingga dengan adanya dasar hukum tersebut pelatihan akan 

terarah dan tujuan dari pelatihan dapat terwujud dengan baik dan 

tepat. 
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Dengan demikian, maka agar pelatihan yang diberikan 

lembaga menjadi efektif dan memberikan manfaat, maka pelatihan 

harus dirancang sesuai dengan kebutuhan lembaga. 

                    Gambar 0.1 Skema Kerangka Pemikiran 

 

G. Langkah-Langkah Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Balai Diklat Keagamaan Bandung 

Kemenag RI yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta No.716, Babakan 

Penghulu, Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat 40294, Tlp. (022) 

7800147. Lokasi ini penulis pilih karena refresentif dalam 

mengumpulkan data dan tersedianya data-data itu sesuai serta bisa 

dipakai pada saat mengungkapkan masalah yang timbul ketika 

penelitian. 
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2. Metode Penelitian 

Metode yang pakai ialah metode deskriptif karena sesuai pada 

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu memaparkan dan 

menggambarkan kemudian menganalisis bagaimana optimalisasi 

penyelenggaraan pelatihan dasar dalam meningkatkan kualitas kerja  

pegawai baru di Balai Diklat Keagamaan Bandung. Seperti halnya yang 

diungkapkan oleh Sugiono, beliau menjelaskan metode deskriptif 

merupakan sebuah kumpulan permasalahan yang memadu penelitian 

agar memprlajari atau memahami kondisi masyarakat yang kemudian 

dipelajari dengan keseluruhannya,  baik itu secara meluas dan 

mendalam(Sugiono, 2006: 209). Adapun metode tersebut mempunyai 

maksud agar dapat menggambarkan dengan tersusun dan saling 

terhubung dari kondisi yang ada juga karakteristk penyebaran tertentu 

atau bidang khusus yang nyata dan teliti. (Dewi Sadiah, 2015: 4). 

3. Jenis Data 

Data yang dipakai ialah data kualitatif dan bersumber pada 

pengumpulan data dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis dan 

narasumber, dan juga dengan melakukan observasi ke lapangan.   

4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan perolehan dari data tertentu tentang 

sebuah informasi dari seorang narasumber mengenai permasalahan 

yang saat ini dan yang akan diteliti oleh peneliti. Maka disini data 
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primer dari penelitian yang dilakukan penulis adalah data yang 

disampaikan oleh Bapak Yayan Mulyana, M.Pd. selaku 

pengadministrasi Fungsional Umum Pelaksana sekaligus sebagai 

ketua penyelenggara pelatihan dasar CPNS Gol. III Angkatan X, 

Bapak Muhammad Lafran Galuh,S.H. selaku Pegawai Non Pegawai 

Aparatur Sipil Negara di Kepegawaian Sub TU, dan Bapak Ismail 

Niko Handoyo, S.A.P selaku Penyususn Program Penyelenggara 

Diklat 

b. Data Sekunder 

Data ini merupakan data yang diperoleh dari perolehan 

literatur buku yang berkaitan pada masalah yang saat ini diteiti oleh 

peneliti, seperti dari biro statistik atau dari perolehan penelitia yang 

dilakukan peneliti. Maka data yang penulis pakai pada penelitian  

bersumber dari kajian pustaka yaitu buku, jurnal, ataupun dokumen 

dokumen yang relevan dengan dengan penelitian yang penulis 

lakukan. Seperti dari data perencanaan pelatihan, data pelaksanaan, 

dan juga data hasil dari pelatihan yang telah dilaksanakan oleh Balai 

Diklat Keagamaan Bandung terhadap pegawai baru. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Teknik ini ialah mendalami dengan mlelihat kondisi 

lapangan dan mempeajari hubungan pada keadaan yang akan diteliti. 

(Dewi Sadiah, 2015: 87). Dalam penelitian ini Observasi merupakan 



18 
 

 
 

proses yang dilaksakan oleh penulis ketika mengamati langsung ke 

lapangan atau ke lokasi penelitian di Balai Diklat Keagamaan 

Bandung dengan tujuan untuk menyesuaikan hasil analisa terkait 

masalah yang timbul dalam penyelengaraan pelatihan dasar dalam 

meningkatkan kualitas kerja pegawai baru yang melatar belakangi 

dilakukannya penelitian ini. selain itu juga untuk mengetahui secara 

langsung proses penyelenggaraan pelatihan dasar dalam 

meningkatkan kualitas kerja pegawai baru yang ada di Balai Diklat 

Keagamaan Bandung. 

b. Wawancara 

Teknik ini merupakan sebuah sistem tanya jawb secara liisan 

yang dilakukan oleh duaorang atau lebiih secara langsug. 

Wawancara ini begitu penting bagi penulis supaya menghasilkan 

informasi dari sumber utama dan menciptakam tambahan pada 

informasi yang dirangkai dengan teknik lainnya (Dewi Sadiah, 

2015: 88). Wawancara penelitian ini ditujukan pada Kepala Balai 

Diklat Keagamaan Bandung dan beberapa dari jabatan fungsional 

umum atau pelaksana yang ada di Balai Diklat Keagamaan Bandung. 

c. Dokumentasi 

Teknik ini merupakan sebuah proses yang dapat dilakukan 

agar memperoleh penjelasan dari pandangan peneliti dengan sebuah 

sarana tertulis dan dokumn lain yang ditulis atau diciptakan secara 

langsung oleh peneliti yang berssangkutan (Haris Herdiansyah, 
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2010: 143). Maka pada metode ini, penulis merangkai informasi dari 

data yang ada, dengan begitu penulis mendapatkan data yang 

berkaitan dengan penelitian misalnya Profil Balai Diklat 

Keagamaan Bandung, struktur organisasi, keadaan pegawai baru, 

foto-foto pelaksanaan pelatihan dasar pegawai baru dan yang 

lainnya. Cara ini dilaksanakan agar memperoleh informasi yang 

belum diperoleh dari teknik observasi maupun wawancara. 

H. Analisis Data  

Bogdan dan Biklen mengungkapkan analisis data kualitatif merupakan 

usaha yang dilaksanakan dengan cara memprosesnya dengan data, 

mengorganisasikn data, memilah-milahnya dan jadi sebuiah data yang bisa 

diolah, mensintesiskannya, meneliti dan menemukan pola, mendapatkan apa 

yang berharga dan dapat diamati kemudian dipahami, kemudian dapat 

menentukan hal yang bisa disampaikan pada yang lainnya (Lexy J. Moleong, 

2005: 248). 

Jadi analisis data penelitian ini dilaksanakan setelah informasi berhasil 

dikumpulkan. Data dihasilkan dari perolehan ke lapangan, tanya jawab, dan 

pengumpulan informasi yang dilakukan peneliti untuk kemudian dipelajari 

secara lengkap.  

Berikut menganalisis data yang sudah terkumpul, menggunakan cara-

cara yaitu (Lexy J. Moleong, 2005: 190): 
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a. Kategori Data 

Data yang sudah digabungkan dari perolehan observasi, wawancara, 

serta dokumentasi digolongkan sebagai beberpa kategori dengan begitu 

informasi yang tergabung bisa terhimpun dengan beraturan dan sistematis 

berdasarkan golongan dan macam data tersebut.  

b. Reduksi Data 

Data yang sistematis pada perolehan penggolongan informasi 

berdasarkan macam juga tipenya. lalu dilaksanakan pereduksian data 

dengan memilih informasi yang diperlukan dan informasi yang tidak 

diperlukan, dan pada akhirnya dapat memperoleh hasil data yang valid.  

c. Menghubungkan Data 

Dari perolehan pereduksian atas informasi yang terhimpun lalu 

dilaksanakan penghubungan data dari yang satu ke data yang lainnya supaya 

data yang terhimpun bisa beraturan dan sistematis dengan lengkap. 

d. Menarik Kesimpulan 

Setelah data terhimpun dengan menyeluruh, kemudian dilaksanakan 

penarikn kesimpulaan atas data yang terhimpun supaya melancarkan pada 

saat mempelajari data. 

 


