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ABSTRAK 

 

 

 

Mulia Mita Ayu/Nim 421307285, Penerapan Bimbingan Vocational Terhadap 

Remaja Putus Sekolah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh,(Skripsi S1, Banda Aceh, 

Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan 

Komunikasi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018) 

 

Remaja putus sekolah tidak memiliki keterampilan kerja yang sesuai dengan 

potensi yang dimiliki, hal ini menyebabkan mereka tidak dapat menyesuaikan diri 

dengan baik terhadap lingkungannnya, dan akan mengalami permasalahan ketika 

memasuki lapangan pekerjaan. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang 

memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak putus sekolah, guna 

penumbuhan dan pengembangan keterampilan sosial dan keterampilan kerja, 

sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial sebagai anggota masyarakat aktif, 

berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan. Yang menjadi tujuan 

penelitian adalah secara umum untuk mengetahui penerapan bimbingan 

vocational terhadap remaja putus sekolah. Secara khusus untuk mengetahui tujuan 

diterapkan, proses, tahap-tahap pelaksanaan, hasil evaluasi dan program tindak 

lanjut yang diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif 

analitis dengan pendekatan kualitatif. Sumber data terdiri dari kepala UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pembina/pelatih dan 10 orang peserta yang telah 

mengikuti pelatihan. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 

sampling, adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara 

dan studi dokumentasi. Setelah mendapatkan data dari lapangan, maka hasil 

penelitian menunjukkan bahwa: penerapan bimbingan vocational yang diberikan 

kepada remaja putus sekolah sudah efektif. Dilihat dari tujuan diterapkan adalah 

untuk membantu remaja putus sekolah mengembangkan diri dalam bakat minat  

pada bidang bordir dan menjahit, menjadi seorang yang profesional dapat 

membuka usaha sendiri. Proses bimbingan yang diberikan secara sistematis 

dengan menggunakan modul yang telah ditetapkan menjelaskan teori terlebih 

dahulu selanjutnya baru dilakukan praktik. Tahap-tahap pelaksanaan yang 

diberikan secara terstruktur yaitu melakukan seleksi awal, wawancara, orientasi, 

memberikan materi umum selanjutnya materi pokok bordir dan menjahit serta 

baru dilakukan praktikum. Hasil evaluasi adalah pada evaluasi proses peserta 

selalu hadir, alat yang digunakan sudah memadai. Pada evaluasi hasil peserta 

masih kesulitan dalam mengikuti pelatihan, peserta lebih mudah memahami 

metode praktik langsung. Program tindak lanjut yang diberikan sangat bagus hal 

ini dapat dilihat dari pemberian sertifikat dan toolkit, pembina/pelatih monitoring 

kelapangan dan memberikan bantuan lanjutan kepada remaja putus sekolah yang 

membuka lapangan kerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah bimbingan vocational yang diselenggarakan pada beberapa balai 

pelatihan atau badan pelatihan, sebenarnya masuk dalam wilayah kerja pendidikan 

luar sekolah (non formal). Dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, ternyata pendidikan luar sekolah (non formal) diartikan 

sebagai, “jalur pendidikan diluar  pendidikan formal yang dapat dilaksanakan 

secara terstruktur dan berjenjang”.
1
  

Selanjutnya, cakupan wilayah kerja pendidikan non formal sebagaimana 

diatur dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, meliputi 

“pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan 

kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaran, 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta 

pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta 

didik”.
2
 Nanang Purwanto menjelaskan pendidikan non formal berfungsi sebagai 

berikut: 

Untuk melengkapi kemampuan peserta didik  dengan jalan memberikan 

pengalaman belajar yang tidak diperoleh dalam pendidikan sekolah. Isi 

program didasarkan atas kebutuhan peserta didik. Program dilakukan oleh

_________________ 
 
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 6. 

2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional Pasal 6.   
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penyelenggara pendidikan dan bekerja sama dengan masyarakat. Pendidikan 

non formal dirasakan perlu oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan 

belajar dan mendekatkan fungsi pendidikan sekolah dengan kenyataan yang 

ada di masyarakat. Pada umunya dikaitkan dengan lapangan kerja dan dunia 

usaha seperti latihan keterampilan kayu, tembok, las, pertanian, makanan.
3
 

Nanang Purwanto menjelaskan tujuan pendidikan non formal untuk 

“menyediakan kesempatan belajar kepada remaja putus sekolah. Remaja putus 

sekolah memerlukan pengetahuan serta keterampilan yang berkaitan dengan 

lapangan pekerjaan atau penampilan diri dalam masyarakat, upaya ini dikaitkan 

dengan keterampilan kerja dan berusaha”.
4
 

Namun pada kenyataannya sebagian remaja putus sekolah tidak memiliki 

keterampilan kerja, hal ini menyebabkan remaja putus sekolah tidak dapat 

menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannnya, dan akan mengalami 

permasalahan ketika memasuki lapangan pekerjaan. Remaja putus sekolah tidak 

mudah untuk mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. 

 Selanjutnya remaja putus sekolah cenderung menjadi peserta tenaga kerja 

aktif dibandingkan rekan-rekannya yang memiliki pendidikan lebih baik. 

Akibatnya remaja putus sekolah lebih kecil kemungkinannya untuk dipekerjakan 

dari pada mereka yang mendapatkan pendidikan lebih baik. Remaja putus sekolah  

yang berhasil mendapatkan pekerjaan biasanya menerima upah lebih rendah. 

Masalah putus sekolah ini dapat menjadi penghambat dalam mengembangkan 

potensi keterampilan kerja yang dimiliki oleh ramaja putus sekolah. 

_________________ 
  
3
  Nanang Purwanto, Pengantar Pendidikan, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 95. 

4
  Ibid, hlm. 95. 
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Penanganan remaja putus sekolah sudah menjadi tanggung jawab 

pemerintah, lembaga-lembaga komunitas dapat memberikan bantuan, bimbingan 

dan pelatihan-pelatihan keterampilan, terutama pelatihan yang berhubungan 

dengan pekerjaan. Sebagaimana yang ditetapkan dalam UU No 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwa “Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya 

pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi”.
5
  

Oleh karena itu, untuk memudahkan pemerintah dalam membina remaja 

putus sekolah, dapat dilakukan dengan melalui lembaga kursus dan lembaga 

pelatihan keterampilan (vocational) terutama pelatihan yang berhubungan dengan 

pekerjaan. Menurut Ary H. Gunawan, remaja putus sekolah dapat dibekali 

dengan: 

Keterampilan-keterampilan praktis dan bermanfaat sejak dini, agar kelak bila 

diperlukan dapat merespons tantangan-tantangan hidup dalam masyarakat 

secara positif, sehingga dapat mandiri dan tidak menjadi beban dalam 

masyarakat. Keterampilan yang dapat diberikan seperti kerajinan, jasa, 

perbengkelan, elektronik, PKK, fotografi, dan batik.
6
 

 

Pernyataan yang dikemukakan oleh Ary H. Gunawan, menunjukkan 

bahwa guna keterampilan vocational yang diberikan terhadap remaja putus 

sekolah dapat membantu untuk mengenali potensi yang dimiliki, serta dapat 

menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya.  

_________________ 
 

5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun  2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional Pasal 11.  

 
6
 Ary H. Gunawan, Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Sosiologi Tentang Pelbagai 

Problem Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 72. 
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Berdasarkan hasil studi pendahuluan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, alamat Kota Banda Aceh, ditemukan 

beberapa data penting, sebagai berikut: 

Pertama, UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna didirikan pada tahun 

anggaran 1978/1979 dibawah Depsos RI dengan nama Panti Penyantunan Anak/ 

Panti Karya Taruna (PPA/PKT), kemudian pada tahun 1994 PPA/PKT berganti 

nama menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Jroh Naguna berdasarkan surat 

keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 22/HUK/KEP/1994. Pada tahun 2009 sesuai 

dengan peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 29 Tahun 2009 

tanggal 17 maret 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana 

Teknis Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berubah 

nama menjadi Rumoh Seujahtera Jroh Naguna.  

Kedua, UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna adalah suatu lembaga 

kesejahteraan sosial yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada 

anak putus sekolah, guna penumbuhan dan pengembangan keterampilan sosial 

dan keterampilan kerja, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial sebagai 

anggota masyarakat aktif, berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan.
7
  

Ketiga, remaja putus sekolah yang dibina pada UPTD Rumoh Seujahtera 

Jroh Naguna ini, berusia 14-19 tahun dan belum menikah. Remaja putus sekolah 

_________________ 
 

7 Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, (Online), diakses melalui situs: 

http://dinsos.acehprov.go.id/index.php/page/10/rumoh-seujahtera-jroh-naguna. Diakes pada 

tanggal 25 September 2017. 

 

http://dinsos.acehprov.go.id/index.php/page/10/rumoh-seujahtera-jroh-naguna
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(tamat SD/MI, SLTP dan belum tamat SLTA) yang berasal dari keluarga kurang 

mampu dari 23 kabupaten yang ada di Provinsi Aceh.
8
 

Keempat, adapun kegiatan bimbingan keterampilan vocational yang 

pernah diberikan terhadap remaja putus sekolah mencakup tujuh bidang yaitu: 

menjahit, bordir, las karbit, ketok duko, montir sepeda motor, perabot dan 

elektronik. Pada tahun 2017 ini pelatihan keterampilan vocatianal yang diberikan 

yaitu bordir dan menjahit. Selain pelatihan keterampilan vocational, remaja putus 

sekolah juga dibekali dengan bimbingan keagamaan pada malam hari yakin 

pembina memberikan materi seperti pengajian, ceramah. Hal ini diperoleh peneliti 

berdasarkan studi awal di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh.
9
 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini 

penting dilakukan untuk melihat bagaimana penerapan bimbingan vocational 

yang diberikan oleh pembina terhadap remaja putus sekolah. Hal ini dapat dilihat 

dari segi hubunganya dengan aspek pengembangan konseling karir, membuka 

lapangan kerja, serta meningkatkan status pekerjaan dari buruh kasar menjadi 

buruh terampil. 

 

 

_________________ 
 

8
Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, (Online), diakses melalui situs: 

http://dinsos.acehprov.go.id/index.php/page/10/rumoh-seujahtera-jroh-naguna. Diakes pada 

tanggal 25 September 2017. 

 
9
 Dokumentasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, diambil pada tanggal 

25 Oktober  2017. 

 

http://dinsos.acehprov.go.id/index.php/page/10/rumoh-seujahtera-jroh-naguna
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B. Fokus Masalah Penelitian 

Fokus masalah penelitian dirumuskan dalam bentuk pertanyaan yaitu 

bagaimana penerapan bimbingan vocational terhadap remaja putus sekolah pada 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda 

Aceh? Berdasarkan fokus masalah ini, maka dapat dijabarkan beberapa pokok 

pertanyaan penelitian, sebagai berikut: 

1. Apa tujuan bimbingan vocational yang diterapkan oleh Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja putus 

sekolah? 

2. Bagaimana proses bimbingan vocational yang diberikan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja 

putus sekolah? 

3. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan bimbingan vocational yang diberikan 

oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna 

terhadap Remaja Putus Sekolah? 

4. Bagaimana hasil evaluasi bimbingan vocational yang dilakukan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja 

putus sekolah? 

5. Apa program tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja putus sekolah? 

 

 



7 
 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk menemukan penerapan 

bimbingan vocational terhadap remaja putus sekolah pada Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh. Sedangkan secara 

khusus tujuan penelitian ini dapat dirumuskan dalam beberapa pokok tujuan, 

yaitu: 

1. Untuk Mengetahui tujuan bimbingan vocational yang diterapkan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja 

putus sekolah. 

2. Untuk mengetahui proses bimbingan vocational yang diberikan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja 

putus sekolah. 

3. Untuk mengetahui tahap-tahap pelaksanaan bimbingan vocational yang 

diberikan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh 

Naguna terhadap Remaja Putus Sekolah. 

4. Untuk mengetahui hasil evaluasi bimbingan vocational yang dilakukan 

oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna 

terhadap remaja putus sekolah. 

5. Untuk mengetahui program tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja 

putus sekolah. 
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D. Definisi Operasional 

Untuk memudahkan penelitian ini ada empat istilah yang harus 

didefinisikan secara operasional, yaitu: penerapan, bimbingan vocational, remaja 

putus sekolah dan UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna. 

1. Penerapan 

Istilah penerapan berasal dari Bahasa Inggris yaitu application yang 

artinya penggunaan dan penerapan.
10

 Sedangkan istilah penerapan dalam Bahasa 

Indonesia adalah proses, cara, pemasangan, pengenaan, dan perihal 

mempraktekkan.
11

 Pengertian penerapan sebagaimana yang dikemukakan oleh 

Wahab yang dikutip oleh Van Meter dan Van Horn, adalah “tindakan-tindakan 

yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang 

diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”.
12

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka istilah penerapan yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah tindakan pemberian pelatihan bimbingan vocational 

serta mempratekkan keterampilan vocational oleh pembina  kepada remaja putus 

sekolah. 

 

_________________ 
 

10
 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia  (An English –

Indonesian Dictionary), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 34. 

 
11

  W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2007), hlm. 1258. 

 
12

 http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-

unsur.html. Diakses pada tanggal 16 November 2017. 

 

http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html
http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html
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2. Bimbingan Vocational 

Istilah bimbingan vocational terdiri dari dua kata yaitu bimbingan dan 

vocational. Untuk dapat memahami istilah bimbingan vocational terebih dahulu 

masing-masing istilah dijelaskan, sebagai berikut: 

Pertama, istilah bimbingan dalam Bahasa Inggris disebut sebagai 

“Guidance” yang artinya pimpinan, bimbingan, pedoman, petunjuk, penasihat dan 

sistem pengendalian.
13

 Sedangkan istilah bimbingan dalam Bahasa Indonesia 

diartikan “sebagai petunjuk, penjelasan, cara mengerjakan sesuatu, tuntunan dan 

pemimpin”.
14

 Istilah Bimbingan sebagaimana yang dikemukakan oleh Prayitno 

dan Erman Amti, adalah: 

Proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada 

seorang atau berapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, 

agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya 

sendiri dan mandiri, dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana 

yang ada dan dapat dikembangkan, berdasarkan norma-norma yang berlaku.
15

 

 

Kedua, istilah vocational dalam Bahasa Inggris diartikan sebagai 

“kejuruan dan pendidikan kejuruan”.
16

 Dalam bahasa Indonesia vocational 

diartikan sebagai “bersangkutan dengan kejuruan, bersangkutan dengan 

_________________ 
 

13
  John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia..., hlm. 283. 

 
14

 Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 152. 

 
15

 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2004), hlm. 99. 

 
16

 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia..., hlm. 631. 
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bimbingan kejuruan”.
17

 Istilah vocational menurut Ditjen Agama Islam adalah 

“suatu bidang atau kejuruan yang meliputi keterampilan fungsional, keterampilan 

bermata pencaharian seperti menjahit, bertani, berternak, otomotif, keterampilan 

berkerja, kewirausahaan dan keterampilan menguasai teknologi informasi dan 

komunikasi”.
18

  

Berdasarkan penjelasan dari dua istilah tersebut, maka istilah bimbingan 

vocational yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pemberian bantuan 

pengembangan keterampilan bordir dan menjahit yang diberikan oleh 

pembina/pelatih terhadap remaja putus sekolah, agar remaja putus sekolah yang 

dibimbing dapat mengembangkan potensinya pada bidang menjahit dan bordir. 

3. Remaja Putus Sekolah 

Istilah remaja putus sekolah terdiri dari dua kata yaitu remaja dan putus 

sekolah. Untuk memudahkan dalam memahami istilah dari remaja putus sekolah, 

terlebih dahulu masing-masing istilah dijelaskan sebagai berikut:  

Pertama, istilah Remaja dalam Bahasa Inggris disebut dengan 

“adolescent” yang artinya anak remaja, belum dewasa atau matang, sikapnya 

belum dewasa.
19

 Sedangkan istilah remaja dalam Bahasa Indonesia adalah 

_________________ 
 

17
 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Cet. 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 

1263. 
18

 Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, Pedoman 

Integrasi Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skill) Dalam Pembelajaran, (Jakarta: 2005), hlm. 30. 

 
19 John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia..., hlm. 13. 
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seseorang yang mulai dewasa, sudah sampai umur untuk kawin.
20

 Istilah Remaja 

menurut Piaget, sebagaimana yang dikutip oleh Elizabeth B. Hurlock adalah: 

Usia dimana individu berintegrasi dengan masyarakat dewasa, usia dimana 

anak tidak lagi merasa di bawah tingkat orang-orang yang lebih tua 

melainkan berada dalam tingkatan yang sama, sekurang-kurangnya dalam 

masalah hak, interaksi dengan masyarakat dewasa mempunyai aspek positif 

dan berhubungan dengan masa puber dan termasuk juga perubahan 

intelektual yang mencolok.
21

 

 

Kedua, istilah putus sekolah dalam Bahasa Inggris disebut sebagai “drop-

out” yang artinya seorang yang keluar dari sekolah sebelum lulus.
22

 Sedangkan 

dalam Bahasa Indonesia istilah putus sekolah adalah “belum sampai tamat 

sekolahnya sudah keluar”.
23

 Istilah putus sekolah sebagaimana yang dikemukakan 

oleh  Muhammad Rifa’i adalah “sebagai predikat yang diberikan kepada mantan 

peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan 

sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya”.
24

 

Berdasarkan penjelasan dari dua istilah di atas, maka istilah remaja putus 

sekolah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah remaja yang berhenti dalam 

suatu jenjang pendidikan dari SD ke SMP atau dari SMP ke SMA/Sederajat yang 

_________________ 

20
 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesiai..., hlm. 924. 

21
 Elizabeth B. Hurlock, Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan, Edisi Kelima, (Jakarta: Erlangga, 1991), hlm. 206. 

  
22  John M. Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia ..., hlm. 200.  

 
23

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 3, Cet. 3..., hlm. 914. 

 
24

 Muhammad Rifa’i, Sosiologi Pendidikan: Struktur & Interaksi Sosial Di Dalam 

Institusi Pendidikan, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011) hlm. 201. 
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belum mendapatkan ijazah, dan mereka ini sudah dibina menjadi peserta pelatihan 

keterampilan bordir dan menjahit.  

4. UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna 

UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna adalah suatu lembaga 

kesejahteraan sosial yang memberikan pelayananbimbingan keterampilan 

terhadap remaja putus sekolah.
25

 UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna 

merupakan lokasi peneliti untuk melakukan penelitian. 

 

E. Signifikansi Penelitian 

Dalam penelitian, signifikan banyak dikaitkan dengan hasil suatu 

penelitian. Penting untuk melihat efek dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

Hal ini dapat dilihat dari kegunaan dan manfaat penelitian secara teoritis dan 

praktis. Untuk memudahkan dalam memahami manfaat dan kegunaan teoritis dan 

praktis, masing-masing dijelaskan sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis 

Kegunaan dan manfaat dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan 

ilmu pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling vocational, yang dapat 

dijadikan bahan referensi peneliti selanjutnya  dan menambah wawasan bagi 

peneliti dalam ilmu konseling. Serta untuk memberi sumbangan yang positif bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu bimbingan dan konseling 

_________________ 
 

25 Dokumentasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, diambil pada 

tanggal 25 Oktober  2017. 
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vocational dan menemukan hasil penelitian baru tentang penerapan bimbingan 

vocational terhadap remaja putus sekolah.  

2. Secara Praktis 

Secara praktis, penelitian tentang penerapan bimbingan vocational dapat 

digunakan dan bermanfaat pada berbagai pihak. Untuk lembaga, masyarakat dan 

bagi peneliti.  

a. Bagi Lembaga 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh dan sumbangan pemikiran bagi instansi yang 

membidangi keterampilan vocational. Selain itu, penelitian ini diharapkan agar 

masyarakat terutama remaja putus sekolah dapat belajar dan memanfaatkan sebaik 

mungkin Rumoh Seujahtera sebagai tempat untuk melatih keterampilan guna 

untuk hidup lebih baik dan mandiri. 

b. Bagi Peneliti 

Kegunaan dan manfaat dari hasil penelitian ini, menjadi bahan masukan 

bagi peneliti untuk melakukan penelitian selanjutnya. 

 

F. Kajian terhadap Hasil Penelitian Terdahulu 

Kajian terhadap hasil penelitian terdahulu, perlu diacuh untuk menghindari 

duplikasi dan untuk memastikan wilayah masalah penelitian ini belum pernah 

dilakukan oleh peneliti terdahulu. Dalam hal ini, fokus peneliti terhadap penelitian 

terdahulu dilihat dari dua fokus, yang pertama tentang anak putus sekolah dan 
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yang kedua dilihat dari bimbingan vocational. Oleh karena itu,  penelitian yang 

telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sebagai berikut. 

1. Aspek Remaja Putus Sekolah 

Fokus penelitian mengenai anak putus sekolah pernah diteliti oleh 

beberapa orang peneliti terdahulu yang melihat dari berbagai aspek yang berbeda, 

di antaranya:  

a. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Herlisa yang berjudul “Fenomena 

Anak Putus Sekolah (Studi Kasus di Gampong Meucat Adan Kecamatan Mutiara 

Timur Kabupaten Pidie)”. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa  terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan anak putus sekolah di Gampong Meucat Adan Kecamatan Mutiara 

Timur Kabupaten Pidie, yang pertama kurangnya minat anak untuk bersekolah 

yang kedua faktor lingkungan tempat tinggal anak dan faktor yang ketiga faktor 

latar belakang pendidikan orang tua. Sehingga banyak anak-anak di gampong 

Meucat Adan yang putus sekolah. Dampak dari anak putus sekolah dalam 

lingkungan sosial masyarakat ialah:  

Pertama, dari pihak keluarga, dari segi positif dapat membantu 

perekonomian keluarga, mengurangi beban orang tua dan dari segi negatif 

semakin membuat resah orang tua karena kelakuan semakin bebas, membuat malu 

orang tua dan keluarga karena putus sekolah akibat pergaulan bebas. 

Kedua, dari pihak masyarakat, dari segi positif dapat membantu pekerjaan 

bagi masyarakat yang membutuhkan dan dampak negatif membuat keresahan 
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dimasyarakat karena anak yang putus sekolah berbuat tindakan amoral, seperti 

mencuri, berkelahi, isap ganja, berjudi, akibat tekanan kebutuhan yang sangat 

meningkat.
26

 

b. Penelitian yang dilakukan Siti Fatimah yang berjudul “Faktor-Faktor 

Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Jenjang Pendidikan Menengah (SMA/SMK) 

Di Kecamatan Mijen Kota Semarang Kurun Waktu 2011-2014”.  

 Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Siti Fatimah, menunjukkan 

bahwa kondisi sosial ekonomi orang tua tidak menjadi faktor penyebab anak 

putus sekolah, aksesbilitas wilayah tidak menjadi faktor penyebab anak putus 

sekolah pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) di Kecamatan Mijen 

kurun waktu 2011-2014. Motivasi anak sebagai faktor penyebab anak putus 

sekolah pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) di Kecamatan Mijen 

kurun waktu 2011-2014.
27

 

2. Aspek Bimbingan Vocational 

Fokus penelitian mengenai bimbingan vocational pernah diteliti oleh 

beberapa orang peneliti terdahulu yang melihat dari berbagai aspek yang berbeda, 

di antaranya: 

_________________ 
 

26
 Eva Herlisa, Fenomena Anak Putus Sekolah, dalam Skripsi, (Banda Aceh: Fakultas 

Dakwah dan Komunikasi, 2016), hlm. 62. 

 
27

 Siti Fatimah, Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah Pada Jenjang Pendidikan 

Menengah (SMA/SMK) Di Kecamatan Mijen Kota Semarang Kurun Waktu 2011-2014. Skripsi, 

(Semarang: Universitas Negeri, 2015), hlm. 100-101. 
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a. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Muttaqin yang berjudul “Dampak 

Pelatihan Keterampilan Hidup Terhadap Pengembangan Karier Peserta Pada 

Sanggar Kegiatan Belajar Jantho, Kabupaten Aceh Besar”. 

Hasil penelitian Reza Muttaqin menjelaskan bahwa hasil analisis data 

maka dapat dinyatakan dampak pelatihan keterampilan hidup terhadap 

perkembangan karier peserta pada Sanggar Kegiatan Belajar Jantho, Kabupaten 

Aceh Besar memiliki efek yang positif pada wawasan dan pengalaman, sementara 

pada pengembangan kesejahteraan diri tidak.
28

  

Berdasarkan hasil temuan tentang bagaimana prosedur pelatihan yang 

dilakukan, yaitu tergambar sangatlah efektif, dimana proses latihan yang 

dilakukan dengan cara memberi materi terlebih dahulu, kemudian dengan 

pemahaman teori yang didapatkan oleh para peserta barulah pratikum 

pengembangan dilakukan.
29

  

Perkembangan hidup terhadap perkembangan karier peserta, dimana para 

peserta mempunyai efek positif yang luar biasa, karena mereka sudah mengenali 

potensi yang dimiliki dan mendapatkan pengalaman dan wawasan yang luar biasa 

dari program pelatihan yang diadakan oleh lembaga SKB, akan tetapi dibidang 

pengembangan kesejahteraan diri mereka tidak dapat mengembangkannya. 

_________________ 
 

28 Reza Muttaqin, Dampak Pelatihan Keterampilan Hidup Terhadap Pengembangan 

Karier Peserta Pada Sanggar Kegiatan Belajar Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dalam Skripsi, 

(Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2012), hlm. 66. 

 
29

 Ibid, hlm. 66. 
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b. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Desi Ulharisa yang berjudul 

“Aplikasi Keterampilan Kerja Alumni Pasca Pembinaan Di Unit Pelaksana Teknis 

Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh”. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Desi Ulharisa menjelaskan bahwa 

setelah selesai mengikuti pembinaan keterampilan di UPTD Rumoh Seujahtera 

Jroh Naguna Banda Aceh, sebanyak 10 orang alumni menjahit yang diteliti hanya 

satu orang yang menerapkan keterampilan menjahitnya, sedangkan 9 orang 

alumni lainnya tidak menerapkan keterampilan kerjanya kedalam kehidupan 

sehari-hari, dan tidak bekerja sesuai dengan pelatihan keterampilan yang 

didapatkan di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh. Ada yang 

bekerja sebagai penjahit, membantu orang tua, melanjutkan pendidikan 

keperguruan tinggi dan bahkan ada yang tidak bekerja sama sekali.
30

 

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang penulis uraikan di atas, maka 

dapat ditemukan beberapa hal yaitu ke empat penelitian di atas telah mengkaji 

tentang aspek fenomena anak putus sekolah, faktor-faktor penyebab anak putus 

sekolah, dampak pelatihan keterampilan karier dan aplikasi keterampilan kerja 

alumni remaja putus sekolah. Oleh karena itu terdapat perbedaan aspek yang 

diteliti oleh peneliti terdahulu dengan aspek yang peneliti teliti, maka dalam 

penelitian ini peneliti melanjutkan penelitian tentang aspek penerapan bimbingan 

vocational terhadap remaja putus sekolah.  

_________________ 
 

30
 Desi Ulharisa, Aplikasi Keterampilan Kerja Alumni Pasca Pembinaan Di Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, dalam Skripsi, 

(Banda Aceh: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2017), hlm. 100. 
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BAB II 

LANDASAN KONSEPTUAL 

BIMBINGAN VOCATIONAL DAN REMAJA PUTUS SEKOLAH 

 

 

 

A. Sejarah Perkembangan Bimbingan Vocational 

Kajian tentang sejarah bimbingan vocational yang dimaksud dalam kajian 

ini adalah untuk melihat dan menggambarkan sejarah lahirnya bimbingan 

vocational dari tempat kelahirannya hingga berkembang sampai ke Indonesia. 

Dan melihat hubungan perkembangannya sampai ke Indonesia. Dalam kajian ini, 

akan dijelaskan pertama tentang sejarah lahir bimbingan vocational dan yang 

kedua  perkembangannya sampai ke Indonesia. 

 

1. Sejarah Lahirnya Bimbingan Vocational 

Pelayanan Bimbingan sebagai usaha profesional lahir di Amerika Serikat 

dan berkembang dengan pesat sejak awal abad 20. Terdapat sejumlah faktor yang 

mendorong perkembangan gerakan bimbingan, sampai mendapat tempat di 

instansi pendidikan sekolah. Mulyadi mengemukakan bahwa, tujuan awal 

kelahiran bimbingan, sebagaia berikut: 

Untuk mengatasi semakin banyaknya konflik di kalangan para veteran perang 

yang tidak memiliki peran. Oleh karena itu, Frank Parsons, berupaya 

memberikan bimbingan vocational sebagai upaya untuk mengakomodasi para 

veteran yang telah berjuang dalam peperangan yang kehilangan pamor, 

sehingga para veteran tersebut tetap dapat eksis dan berkarya sesuai dengan 

kondisi mereka.
1
 

 

_______________ 
 

1
 Mulyadi, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: PT Prenamedia 

Group, 2016), hlm. 175. 
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Selanjutnya menurut Miller sebagaimana yang dikutip oleh Prayitno dan 

Erman Amti, menjelaskan:  

Pada awal perkembangan gerakan bimbingan yang diprakarsai oleh Frank 

Parson, pengertian bimbingan baru mencakup bimbingan jabatan. Pada tahap 

awal ini, yang umumnya disebut sebagai periode Parsonian, bimbingan 

dilihat sebagai usaha mengumpulkan berbagai keterangan tentang individu 

dan tentang jabatan, kedua jenis keterangan itu kemudian dipasang 

dicocokkan yang pada akhirnya menentukan jabatan apa yang paling cocok 

untuk individu yang dimaksudkan.
2
 

 

Menurut V.S. Winkell S.J. dan MM. Sri Hastuti menjelaskan bahwa, 

sejarah lahirnya bimbingan vocational pertama kali: 

Perhatian terhadap para imigran yang datang ke Amerika Serikat dari 

kawasan Eropa pada awal abad 20 dan membutuhkan pekerjaan yang layak, 

supaya dapat maju. Mereka dan aneka orang lain yang hidup dalam keadaan 

ekonomi yang serba sulit mulai dilayani oleh biro-biro vocational, dalam 

membantu pekerjaan yang sesuai. Jadi, bukan kerja asal kerja, melainkan 

pilihan jabatan kerja yang cocok dengan kemampuan dan minat serta dapat 

memberikan kepuasan. Lama kelamaan pelayanan bimbingan jabatan ini di 

integrasikan pada pendidikan sekolah, yang di harapkan mendampingi siswa 

siswi dalam mempersiapkan diri memasuki dunia pekerjaan.
3
 

 

Selanjutnya menurut Bimo Walgito menjelaskan awal perkembangan 

bimbingan vocational: 

Frank Parsons memelopori vocational guidance. Frank Parsons mempunyai 

sejarah yang cukup panjang yang menaruh perhatian dalam hal reformasi 

bidang ekonomi dan politik yang bermanfaat bagi masyarakat. Khusus dalam 

hal bantuan kepada masyarakat yang berkaitan dengan pemilihan pekerjaan 

(occupational choice), pionir-pionir lain menyebut Parsons sebagai konselor 

pertama dan “the father of guidance”. Parsons merupakan salah seorang 

tokoh dari sekian banyak tokoh pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad 

ke-20 yang mendorong dunia sebagai tempat dunia terbaik. Parsons percaya 

bahwa lebih baik menyeleksi pekerjaan secara ilmiah (scientifically) daripada 

_______________ 
 
2
 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling, Cet ke III, (Jakarta: 

PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 109. 

3
 V.S. Winkel S.J. dan MM. Sri Hastuti, Bimbingan dan Konseling di Intitusi Pendidikan, 

(Yogyakarta: Media Abadi, 2004), hlm. 51. 
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mencoba bermacam-macam pekerjaan, yang mungkin tidak diperoleh suatu 

pekerjaan yang cocok untuk orang yang bersangkutan. Seleksi tersebut 

membuat masyarakat menjadi tempat kehidupan yang baik.
4
 

 

Seiring berjalannya waktu gerakan bimbingan terus berkembang, Mulyadi 

menjelaskan, “kegiatan bimbingan tidak hanya semata-mata dalam kegiatan 

bimbingan individu, namun juga bergerak dalam bentuk vocational yang untuk 

selanjutnya meluas pada bidang-bidang lain seperti menyediakan biro jasa, 

layanan konsultasi, dan karier serta kepemudaan”.
5
 

Sesuai dengan jaman yang selalu berkembang, demikian pula dengan 

bimbingan vocational. Bimo Walgito menjelaskan: 

Bimbingan menyebar semakin lama semakin luas dan semakin berkembang. 

Bimbingan tidak hanya terbatas pada bimbingan pekerjaan (vocational), 

tetapi juga dalam lapangan pendidikan dan juga dalam lapangan kepribadian. 

Tidak hanya terbatas pada biro-biro penempatan kerja, tetapi juga menembus 

lapangan industri, sekolah, ketentraman, dsb.
6
 

 

 

2. Sejarah Perkembangan Bimbingan Vocational di Indonesia 

Setelah mengkaji sejarah lahirnya bimbingan vocational, maka kajian ini 

untuk menemukan relevansinya dengan sejarah bimingan vocational di Indonesia. 

Bimo Walgito, menjelaskan perkembangan bimbingan vocational di 

Indonesia pertama kali: 

Dengan diproklamasikannya kemerdakaan Indonesia pada tanggal 17 

Agustus 1945 dan didirikannya beberapa kementrian pada waktu itu (ada 

Kantor Penempatan Kerja), hal ini menunjukkan adanya usaha untuk 

_______________ 
 

4
 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (Studi & Karier) Edisi III, (Yogyakarta: Andi 

Offset), hlm. 13. 

 
5 Mulyadi, Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah..., hlm. 175. 

 
6 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (Studi & Karier) Edisi III..., hlm. 14. 
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menempatkan orang-orang yang ingin bekerja penempatan disesuaikan 

dengan kemampuannya dan pada prinsipnya sama seperti Vocational Bureau 

yang didirikan oleh Frank Parsons di Boston itu, yaitu untuk menempatkan 

orang pada suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya.  

Maksud yang terkandung seperti yang dikemukakan oleh Frank Parson ada di 

Indonesia. Sebagai suatu contoh adalah Balai Latihan Kerja. Ini 

menggambarkan adanya tempat untuk melatih para pencari kerja. Balai 

Latihan Kerja kiranya tidak jauh berbeda dari apa yang dimaksud oleh Frank 

Parsons sebagai vocational training.
7
  

 

Selanjutnya Bimo Walgito juga menjelaskan bahwa: 

Dengan diadakannya kenferensi FKIP seluruh Indonesia yang 

diselenggarakan di Malang dari tanggal 20 sampai dengan 24 Agustus 1960, 

dan yag telah memustuskan bahwa bimbingan dan konseling dimasukkan 

dalam kurikulum FKIP, hal ini menunjukkan adanya langkah yang lebih 

maju, yaitu bahwa bimbngan dan konseling sebagai suatu ilmu dikupas secara 

ilmiah. Dengan adanya bermacam-macam latihan jabatan yang dilasanakan 

oleh yang berwewenangpun menunjukkan bahwa bimbingan dan konseling 

mengalami perkembangan yang cukup pesat, baik disekolah maupun 

dimasyarakat yang lebih luas, seperti dalam ketentaraan, badan-badan 

kesejahteraan sosial maupun industri.
8
 

 

Melihat dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa bimbingan vocational 

sebenarnya merupakan sejarah pertama sekali lahirnya bimbingan dan konseling, 

dahulu bimbingan hanya diperuntukkan untuk mencari pekerjaan yang sesuai 

namun seiring berjalan waktu bimbingan tidak hanya diperuntukkan untuk 

memilih pekerjaan yang sesuai tetapi juga untuk mengatasi masalah-masalah lain 

yang berhubungan dengan tinfkah laku individu. Oleh karena itu bimbingan 

berkembang sampai ke Indonesia. 

 

 

_______________ 

7
 Bimo Walgito, Bimbingan & Konseling (Studi & Karier), Edisi ke II, (Yogyakarta: 

ANDI OFFSET, 2005), hlm. 15. 

 
8
 Ibid, hlm. 15-16. 
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B. Tinjauan Umum Bimbingan Vocational 

1. Pengertian Bimbingan 

Syamsyu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan,  menjelaskan bimbingan 

merupakan “terjemahan dari (guidance) dalam bahasa Inggris. Secara harfiyah 

istilah guidance dari akar kata guide berarti: mengarahkan (to direct), memandu 

(to pilot), mengelola (to manage), dan menyetir (to steer)”.
9
 

Menurut Sofyan S. Willis menjelaskan bahwa, pada mulanya bimbingan 

dimaksudkan sebagai: 

Usaha membantu para pemuda agar mendapatkan pekerjaan. Hal ini berguna 

untuk mengatasi kenakalan remaja, dengan asumsi bahwa memberikan 

pekerjaan diharapkan ketegangan emosional dan keliaran remaja dapat 

berkurang. Sekarang bimbingan tidak saja ditujukan untuk mendapatkan 

pekerjaan dan membantu individu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi 

dalam pekerjaan, akan tetapi mencakup segala aspek kehidupan.
10

  

 

Rachman Natawidjaja juga mendefinisikan bimbingan sebagaimana yang 

dikutip oleh Mulyadi, yaitu: 

Bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada individu yang diberikan 

secara berkesinambungan supaya individu tersebut dapat memahami dirinya, 

sehingga ia sanggup mengarahkan diri dan bertindak wajar, sesuai dengan 

tuntutan dan keadaan keluarga dan masyarakat dengan demikian ia dapat 

memberi sumbangan yang berarti.
11

 

 

Sedangkan Muhammad Surya mendefinisikan bimbingan sebagaimana 

yang dikutip oleh Mulyadi, adalah: 

_______________ 
 
9
Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling, (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 5.  

 
10 Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek, (Bandung: Alfabeta, 2014), 

hlm. 10-11 

.  
11

Mulyadi, Bimbingan Konseling Di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: Kencana, 2016), 

hlm. 53. 
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Pemberian bantuan yang terus menerus secara sistematis dari pembimbing 

kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, 

pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam mencapai tingkatan 

perkembangan optimal dengan lingkungan.
12

 

 

Dalam pendapat lain, Smith  mendefinisikan bimbingan sebagaimana yang 

dikutip oleh Pryitno dan Erman Amti, sebagai:  

Proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu 

mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan-keterampilan yang 

diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, interpretasi-

interpretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri yang baik.
13

  

 

Menurut National Vocational Guidance Association, yang dikutip oleh 

Dewa  Ketut Sukardi, bimbingan adalah “bantuan layanan yang diberikan kepada 

individu untuk memilih, menyiapkan, menyesuaikan dan menetapkan dirinya 

dalam pekerjaan yang sesuai, serta memperoleh kebahagiaan daripadanya”.
14

 

Selanjutnya Oemar Hamalik, menjelaskan bimbingan sebagai, “suatu 

proses memberi bantuan kepada individu agar individu itu dapat mengenal dirinya 

dan dapat  memecahkan masalah-masalah hidupnya sendiri sehingga ia dapat 

menikmati hidup dengan bahagia”.
15

  

Lebih lanjut Achmad Juntika Nurihsan, menjelaskan bimbingan 

perkembangan di lingkungan pendidikan merupakan: 

Pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik yang dilakukan secara 

berkesinambungan agar mereka dapat memahami dirinya, lingkungan dan 

_______________ 
 
12

 Mulyadi, Bimbingan Konseling Di Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: Kencana, 2016), 

hlm. 53. 
13

 Prayitno dan Erman Amti, Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling, Cet. Ke II,  

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 94. 

 
14

 Dewa Ketut Sukardi, Bimbingan Karir di Sekolah, (Jakarta: Ghalia Indoesia, 1989), 

hlm. 22. 
15

 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 

2012), hlm.194-195. 
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tugas-tugasnya sehingga mereka sanggup mengarahkan diri, menyesuaikan 

diri serta bertindak wajar sesuai dengan keadaan dan tuntutan lembaga 

pendidikan, keadaan keluarga masyarakat dan lingkungan kerja yang akan 

dimasukinya kelak. Dengan pemberian layanan bimbingan, mereka lebih 

produktif, dapat menikmati kesejahteraan hidupnya, dan dapat memberi 

sumbangan yang berarti pada lembaga tempat mereka kerja kelak, serta 

masyarakat pada umumnya.
16

  

 

Sedangkan menurut Thohari Musnamar, dkk. menjelaskan bimbingan 

sebagai “proses bimbingan sebagaimana kegiatan bimbingan lainnya, tetapi dalam 

seluruh seginya berlandaskan ajaran Islam, artinya berlandaskan al-Qur’an dan 

Sunnah Rasul”.
17

 

Selajutnya Sofyan S. Willis, menjelaskan tugas bimbingan dan konseling 

adalah, sebagai berikut:
18

 

a. Membantu individu agar dapat megatasi masalahnya sendiri, dengan 

memilih alternatif sesuai dengan keadaan dirinya. 

b. Kalau individu tidak menemukan jalan keluar atau alternatif dari 

masalahnya (no choice possible), maka tugas bimbingan adalah 

membantu individu agar memahami masalahnya dan sanggup 

menerimanya sebagai suatu kenyataan. Disini dituntut keimanan, 

yakni keyakinan masih ada Allah sebagai pembimbing utama yang 

lebih berkuasa karena itu penyerahan diri kepada-Nya merupakan 

tujuan dari bimbingan, terutama jika menemui jalan buntu.  

_______________ 
  

16
Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar 

Kehidupan, (Bandung: PT Refika Aditama, 2006), hlm. 8. 

 
17

 Thohari Musnamar, dkk. Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam, 

(Yogyakarta: UII press, 1992), hlm. 5. 

 
18 Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek..., hlm. 13. 
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c. Membukakan jalan bagi individu karena ia tidak sadar bahwa ada 

jalan yang mungkin terbuka baginya. 

d. Dalam keadaan tertentu karena tekanan emosional, atau dalam 

keadaan lelah, mungkin individu hilang kemampuannya mengatasi 

persoalan sendiri. Maka tugas bimbingan adalah men-sugesti dia 

untuk jalan keluar yang lebih baik. 

Dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli, maka dapat 

diketahui bahwa yang dimaksud dengan bimbingan adalah suatu proses bantuan, 

layanan dan pendekatan terhadap individu agar individu tersebut dapat mengenal 

dan memahami dirinya dalam mengatasi masalah dan merencanakan masa depan 

yang sesuai dengan bentuk kehidupan yang diharapkannya, serta mampu 

menentukan dan mengambil keputusan secara tepat.  

 

2. Tujuan Bimbingan  

Tujuan bimbingan didasarkan atas bidang-bidang kemungkinan bantuan 

yang akan diberikan kepada klien. Di bawah ini akan dijelaskan beberapa tujuan 

bimbingan yang dipaparkan oleh beberapa ahli, di antaranya: 

Thohari Musnamar, dkk. Membagi tujuan bimbingan dan konseling pada 

dua macam bimbingan, yaitu:
19

 

 

 

_______________ 
 
19

 Thohari Musnamar, dkk. Dasar-Dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam..., 

hlm. 34. 
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a. Tujuan Umum 

Tujuan umum bimbingan membantu individu mewujudkan dirinya 

menjadi manusia seutuhnya agar mencapai kebahagiaan hidup di 

dunia dan akhirat.  

b. Tujuan Khusus 

1) Membantu individu agar tidak menghadapi masalah. 

2) Membantu individu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. 

3) Membantu individu memelihara dan mengembangkan situasi dan 

kondisi yang baik atau yang telah baik agar tetap baik atau menjadi 

lebih baik, sehingga tidak akan menjadi sumber masalah bagi 

dirinya dan orang lain. 

Menurut Prayitno dan Erman Amti, tujuan bimbingan adalah 

“memperkembangkan kemampuan klien (orang yang dibimbing) untuk dapat 

mengatasai sendiri masalah-masalah yang dihadapinya, dan akhirnya dapat 

mencapai kemandirian”.
20

 Sedangkan Mulyadi, menjelaskan tujuan bimbingan 

sebagai berikut: 

Individu dapat menyesuaikan diri kepada lingkungannya yaitu lingkungan 

keluarga, sekolah dan masyarakat. Sebagai anggota masyarakat dia harus 

menjadi warga masyarakat yang produktif dan berguna semua itu dapat 

tercapai jika individu berhasil mengembangkan kapasitasnya secara optimal. 

Jika individu berhasil dalam menyesuaikan dirinya maupun bagi masyarakat 

lingkungannya.
21

  

 

 

_______________ 

20
Prayitno dan Erman Amti, Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling..., hlm. 98. 

 
21

 Mulyadi, Diagnosis Kesulitan Belajar dan Bimbingan terhadap kesulitan belajar 

khusus, (Yogjakarta: Nuha Litera, 2010), hlm. 96-97. 
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Selanjutnya Sofyan S. Willis, mengemukakan tujuan bimbingan adalah 

“untuk membantu individu berkembang  (to help people grow) sehingga mencapai 

keefektifan dalam hidup di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, serta menjadi 

orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, sehingga ia 

menjadi orang yang bahagia”.
22

  

Lebih lanjut Skinner sebagaimana yang dikutip oleh Oemar Hamalik, 

menjelaskan tujuan bimbingan adalah “untuk menolong setiap individu dalam 

membuat pilihan dan menentukan sikap yang sesuai dengan kemampuan, minat, 

dan kesepakatan yang ada sejalan dengan nilai-nilai sosial”.
23

  

Sedangkan menurut Achmad Juntika Nurihsan, tujuan bimbingan ada 

empat, yaitu:
24

 

a. Merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karier, 

serta kehidupannya pada masa yang akan datang. 

b. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya 

seoptimal mungkin. 

c. Menyesuaikan diri dengan lingkungan pendidikan, lingkungan 

masyarakat, serta lingkungan kerjanya. 

_______________ 
 
22

 Sofyan S. Willis, Konseling Individual Teori dan Praktek..., hlm. 11. 

 
23

 Oemar Hamalik, Psikologi Belajar Mengajar..., hlm. 195. 

 
24

 Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar 

Kehidupan..., hlm. 8. 
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d. Mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam studi, 

penyesuaian dengan lingkungan pendidikan, masyarakat ataupun 

lingkungan kerja. 

Berdasarkan uraian yang dijelaskan oleh beberapa ahli, maka dapat 

diketahui bahwa tujuan bimbingan adalah untuk mengembangkan kemampuan 

individu dalam mencapai keefektifan, menyesuaikan diri dengan lingkungan dan 

menolong individu dalam membuat pilihan, menentukan sikap sesuai dengan 

kemampuannya serta individu tersebut dapat bersyukur atas nikmat yang 

diberikan Tuhan kepadanya sehingga ia menjadi orang yang bahagia. 

 

3. Fungsi Bimbingan 

a. Fungsi pemahaman 

Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan menjelaskan fungsi pemahaman 

adalah: 

Fungsi pemahaman yaitu membantu peserta didik (siswa) agar  memiliki 

pemahaman terhadap dirinya (potensinya) dan lingkungannya (pendidikan, 

pekerjaan, dan norma agama). Berdasarkan pemahaman ini, individu 

diharapkan mampu mengembangkan potensi dirinya secara optimal, dan 

menyesuaikan dirinya dengan lingkungan secara dinamis dan konstruktif.
25

 

 

b. Fungsi preventif  

Menurut Hallen A, fungsi preventif yaitu: 

Fungsi bimbingan yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya 

peserta didik dari berbagai permasalahan yang mungkin timbul yang akan 

dapat mengganggu, menghambat atau menimbulkan kesulitan, kerugian-

kerugian tertentu yang dapat menghambat proses perkembangannya. 

_______________ 
 
25

 Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling..., hlm. 

16. 
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Beberapa kegiatan bimbingan  yang dapat berfungsi pencegahan antara lain: 

program orientasi, program bimbingan karier, program pengumpulan data, 

program kegiatan kelompok.
26

  

 

Selanjutnya fungsi pencegahan berupaya membantu individu terhindar 

dari penyakit jiwa. Dalam hal ini M. Jamil Yusuf, mengemukakan bahwa fungsi 

pencegahan yaitu, “setiap individu yang dibantu terpelihara dari semua penyakit 

jiwa dan membentengi diri dari berbagai dorongan nafsu, syahwat serta mampu 

mawas diri dari godaan syaita”.
27

 

c. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan 

Hallen A menjelaskan bahwa, fungsi pemeliharaan dan pengembangan 

yaitu “terpeliharanya dan terkembangkannya berbagai potensi dan kondisi positif 

peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara terarah, mantap dan 

berkelanjutan.”
28

 Fungsi pengembangan menurut Achmad Juntika Nurihsan 

merupakan, “merupakan fungsi bimbingan dalam mengembangkan seluruh 

potensi dan kekuatan yang dimiliki individu”.
29

  

d. Fungsi Perbaikan (Peyembuhan) 

Syamsyu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan menjelaskan fungsi 

perbaikan (penyembuhan) yaitu “fungsi bimbingan yang bersifat kuratif. Fungsi 

_______________ 

26
 Hallen A., Bimbingan dan Konseling, (Ciputat: Quantum Teaching, 2005), hlm. 56. 

 
27

 M. Jamil Yusuf, Model Konseling Islami Suatu Pendekatan Religius di Tengah-Tengah 

Keragaman Pendekatan Konseling di Indonesia, (Banda Aceh: Arraniry Press, 2012), hlm. 180. 

 
28

 Hallen A., Bimbingan dan Konseling..., hlm. 57. 

 
29

Achmad Juntika Nurihsan, Bimbingan dan Konseling dalam Berbagai Latar 

Kehidupan..., hlm. 8. 
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ini berkaitan erat dengan pemberian bantuan kepada siswa yang telah mengalami 

masalah, baik yang menyangkut aspek pribadi, sosial, belajar, maupun karir”.
30

  

Selanjutnya M. Jamil Yusuf menjelaskan fungsi perbaikan 

(penyembuhan), sebagai berikut: 

Individu yang dibantu terlepas dari berbagai penyakit jiwa dan menjadi 

individu yang memiliki jiwa yang sehat suci (an-nafs az s-zakiyah), sehingga 

terhindar dari perasaan putus asa, kecewa, kacau balau pikiran, rendah diri, 

resah dan gelisah, kekosongan hati, ketegangan perasaan, ketegangan 

perasaan dan membuat kehidupan menjadi tidak tenteram.
31

 

 

e. Fungsi penyaluran 

Syamsu Yusuf dan Achmad Juntika Nurihsan menjelaskan bahwa 

“fungsi penyaluran yaitu fungsi bimbingan dalam membantu individu dalam 

melakukan kegiatan ekstrakurikuler, jurusan atau program studi, dan 

memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minta bakat, 

keahlian dan ciri-ciri kepribadian lainnya”.
32

 

f. Fungsi penyesuaian 

Bimo Walgito menjelaskan bahwa, fungsi penyesuaian yaitu “fungsi 

bimbingan dalam membantu individu menemukan penyesuaian diri dan 

perkembangan secara optimal”.
33

  

 

_______________ 
 
30

 Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling..., 

hlm.16. 

 
31

 M. Jamil Yusuf, Model Konseling Islami Suatu Pendekatan Religius di Tengah-Tengah 

Keragaman Pendekatan Konseling di Indonesia..., hlm. 180. 

 
32 Syamsu Yusuf dan A. Juntika Nurihsan, Landasan Bimbingan dan Konseling..., 

hlm.17. 
33

 Bimo Walgito, Bimbingan dan Konseling (Studi & Karier)..., hlm. 9. 
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4. Kecakapan Vocational (Vocational skill) 

Vocatioal Skill seringkali disebut dengan  kecakapan kejuruan, artinya 

kecakapan yang dikaitkan dengan bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di 

masyarakat. Menurut Ivan Hanafi, vocational adalah “keterampilan dan 

pembentukan sikap individu sesuai dengan kebutuhan masyarakat, termasuk 

membentuk sikap positif terhadap pekerjaan untuk meningkatkan karir di tempat 

kerja”.
34

 Kecakapan vocational dirumuskan oleh Ditjen Agama Islam menjadi dua 

bagian, yaitu:
35

 

a. Kecakapan Vocational Dasar (Basic Vocational Skill). 

Kecakapan vocational dasar mencakup antara: melakukan gerak dasar, 

menggunakan alat sederhana yang diperlukan bagi semua orang yang menekuni 

pekerjaan manual (misalnya: palu, tang, obeng). Di samping itu kecakapan ini 

mencakup aspek sikap taat asas, presisi, akurasi dan tepat waktu yang mengarah 

pada perilaku produktif. 

b. Kecakapan Vocational Khusus (Occupational Skill) yang sudah terkait 

dengan bidang pekerjaan tertentu. 

Kecakapan vocational khusus hanya diperlukan bagi mereka yang akan 

menekuni pekerjaan yang sesuai. Prinsipnya dalam kecakapan ini adalah 

menghasilkan barang atau jasa. 

_______________ 

34
  Ivan Hanafi, Pendidikan Teknik & Vokasional Menggali Pengalaman Sukses Intstusi 

Bi-National di Negeri Jiran, dari Konsep hingga Impelmentasi, (Bandung: PT Refika Aditama, 

2014), hlm. 4. 

35 Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam, Pedoman Integrasi Life Skill Terhadap 

Pembelajaran Madrasah Aliyah, (Jakarta: 2005), hlm. 10- 
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Dalam kaitannya dengan pengembangan kecakapan atau keterampilan 

vocational untuk anak putus sekolah, terdapat beberapa keterampilan yang dapat 

disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki oleh remaja putus sekolah, yaitu di 

antaranya:  

a. Keterampilan Ditinjau Dari Sifatnya 

1) Keterampilan terbuka 

Keterampilan, tidak dapat dilepaskan dari kondisi lingkungan-

lingkungan seperti dalam pengertian teori sistem. Artinya, setiap perilaku sebagai 

wujud dari aktivitas seseorang dalam memperagakan  keterampilannya dalam 

kondisi di antara terbuka dan tertutup. Keterampilan terbuka menurut Magil 

adalah “keterampilan-keterampilan yang ketika dilakukan, lingkungan yang 

berkaitan dengannya berfariasi dan tidak dapat diduga”.
36

 

2) Keterampilan tertutup 

Keterampilan yang ditunjukan dalam lingkungan yang relatif stabil 

dengan pengkondisian terstandar, dalam berbagai faktor diduga dapat 

mempengaruhi kinerja.  Keterampilan tertutup kondisinya, yaitu: 

a) Seorang melakukan pekerjaan pada suatu tempat, benda kerja 

tetap pada tempatnya. 

b) Seseorang melakukan pekerjaan pada satu tempat, benda kerja 

bergerak sesuai dengan peranannya. 

_______________ 
 
36

 Wowo Sunaryo Kuswana, Dasar-Dasar Pendidikan Vokasi dan Kejuruan, (Bandung: 
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c) Seseorang melakukan pekerjaan pada satu tempat, dan benda 

kerja terus pada tempatnya. 

d) Seseorang melakukan terus berubah tempat, dan benda kerja 

terus berubah pada tempatnya.  

b. Keterampilan Ditinjau Dari Hubungan Perilaku Dengan Waktu 

Wujud dari keterampilan, dapat dibedakan atas dasar hubungan antara 

proses terjadinya perilaku dengan waktu yang terjadi. Artinya ada kejelasan antara 

memulai dari suatu tindakan sampai berakhirnya gerakan yang telah dilakukan 

sampai batas waktu.
37

 

1) Keterampilan Diskrit (Discrete skill)  

Suatu keterampilan, terlebih dahulu ditetapkan gerakan awal dan akhir 

dari suatu tindakan dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya dalam mengatur 

kepala lepas pada mesin bubut, memasang mata bor, menggerinda mata bor, dan 

atau membuka dan memasang ban pada roda kendaraan. Keterampilan gerak, 

semacam ini dapat diatur dan diukur sehingga tujuan yang dilakukan oleh 

individu dicapai sesuai standar. 

2) Keterampilan Berkelanjutan (Continius Skill) 

Suatu keterampilan, yang tidak jelas antara tindakan awal dan akhir dari 

aktivitas yang dilakukannya. Sehingga tindakannya sangat ditentukan oleh 

pelakunya. 

 

_______________ 
 

37
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3) Keterampilan Serial (Serial Skill) 

Suatu keterampilan gabungan, antara diskrit degan kontinu secara 

terpilih sehingga terjadi tindakan yang terintegrasi dalam melakukan 

pekerjaannya.  

c. Keterampilan Ditinjau Dari Fisiologi Otot 

1) Keterampilan Gerak Kasar (Gross Motor Skill) 

Suatu keterampilan yang dicirikan oleh adanya gerakan tubuh,yang 

melibatkan kelompok otot-otot besar sebagai kekuatan gerak dalam melakukan 

pekerjaannya seperti: material handling. Misalnya memindahkan botol asetelin 

atau oksigen, membuka mur pengikat roda pada kendaraan alat berat.
38

 

2) Keterampilan Gerak Halus (Fine Motor Skiil 

Suatu keterampilan yang dicirikan oleh adanya gerakan yang 

memerlukan kontrol tinggi pada otot-otot kecil atau halus, dan melibatkan 

koordinasi neurumuscular. Proses dalam gerakan ini bertujuan untuk 

menghasilkan derajat ketepatan tinggi, koordinasi mata dan tangan serta emosi. 

d. Keterampilan Ditinjau Dari Tujuan Kognitif 

Jenis pekerjaan tertentu, dicirikan oleh dua keterampilan yakni, gerak 

fisik dan gerak yang didominasi oleh kognitif. Pekerjaan ini, keberhasilannya 

merupakan kualitas keputusan apa yang harus dibuat dan keterampilan gerak 

sebagai penunjang dalam melakukannya. Keterampilan ini, bersifat mendukung 

_______________ 
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untuk sebuah keputusan dalam pengumpulan data, uji coba laboraturium, 

pengujian hipotesis laboraturium dan pembuatan tertentu. 

 

C. Remaja Putus Sekolah 

1. Pengertian Remaja Putus Sekolah 

Muhammad Rifa’i menjelaskan bahwa putus sekolah, adalah: 

 

Predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu 

menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan 

studinya ke jenjang pendidikan berikutnya. Misalnya seorang warga 

masyarakat/anak yang hanya mengikuti pendidikan di sekolah Dasar (SD) 

sampai kelas 5 (lima), disebut putus sekolah SD (belum tamat SD tanpa 

STTB). Demikian juga seorang warga masyarakat yang ber-STBB SD 

kemudian mengikuti pendidikan di SMP sampai kelas 2 (dua ) saja, disebut 

putus sekolah SMP, dan seterusnya.
39

  

 

Menurut Ali Imron,  bahwasanya yang dimaksud siswa putus sekolah 

adalah “siswa yang dinyatakan telah keluar dari sekolah yang bersangkutan 

sebelum waktu yang telah ditentukan atau sebelum dinyatakan lulus dan 

mendapatkan ijazah dari sekolah”.
40

  

Selanjutnya Menurut Djumhur dan Surya (1975: 179) jenis putus sekolah 

dikelompokkan atas tiga, yaitu:
41

 

 

 

_______________ 
 

39 Muhammad Rifa’i, Sosiologi Pendidikan: Struktur & Interaksi Sosial didalam Institusi 

Pendidikan, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 201. 

 
40

 Ali Imron, Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah, (Malang: Departemen 

Pendidikan Nasional, 2004), hlm. 125 
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Karakteristik Anak Putus Sekolah, diakses melalui situs: 

http://digilib.unila.ac.id/21014/15/BAB%20II.pdf, 09 November 2017. 
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a. Putus sekolah atau berhenti dalam jenjang  

Putus sekolah dalam jenjang ini yaitu seorang murid atau siswa yang 

berhenti sekolah tetapi masih dalam jenjang tertentu. Contohnya 

seorang siswa yang putus sekolah sebelum menamatkan sekolahnya 

pada tingkat SD atau SMP. 

b. Putus sekolah di ujung jenjang  

Putus sekolah di ujung jenjang artinya murid atau siswa yang tidak 

sempat menyelesaikan pelajaran sekolah tertentu. Dengan kata lain 

siswa tersebut berhenti pada tingkat terakhir dalam tingatan sekolah 

tertentu. Contohnya siswa yang sudah duduk di bangku kelas IV SD, 

kelas III SMP dan sebagainya tanpa memperoleh ijazah. 

c. Putus sekolah atau berhenti antara jenjang 

Putus sekolah yang dimaksud dengan berhenti antara jenjang yaitu 

tidak melanjutkan pelajaran ketingkat yang lebih tingggi. Contohnya 

seorang yang telah menamatkan pendidikannya di tingkatan SD tetapi 

tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi. 

Menurut Eka Prihatin, yang dimaksud putus sekolah (drop out) adalah 

“keluar dari sekolah sebelum waktunya, atau sebelum lulus. Drop out demikian 

ini perlu dicegah, oleh karena hal demikian dipandang sebagai pemborosan bagi 

biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan untuknya. Banyaknya peserta didik yang 

drop out adalah indikasi rendahnya produktivitas pendidikan”.
42

  

_______________ 
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 Eka Prihatin, Manajemen Peserta Didik, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 148. 
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Selanjutnya Ary H. Gunawan juga menjelaskan tentang dampak putus 

sekolah, yaitu: 

Masalah putus sekolah khususnya pada jenjang pendidikan rendah, kemudian 

tidak bekerja atau berpenghasilan tetap, dapat menjadi beban dalam 

masyarakat bahkan sering menjadi pengganggu ketentraman masyarakat. Hal 

ini di akibatkan kurangnya pendidikan atau pengalaman intelektual, serta 

tidak memiliki keterampilan yang dapat menopang kehidupannya sehari-hari. 

Lebih-lebih bila mengalami frustasi dan merasa rendah diri tetapi bersikap 

over-compensation, bisa menimbulkan gangguan-gangguan dalam 

masyarakat berupa perbuatan kenakalan yang bertentangan dengan norma-

norma sosial yang positif.
43

 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa putus 

sekolah merupakan seseorang yang tidak menuntaskan pendidikannya dalam 

suatu jenjang atau berhenti sekolah sebelum lulus dari suatu jenjang pendidikan 

ke tingkat jenjang pendidikan selanjutnya. 

 

2. Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah 

Penyebab remaja putus sekolah pastinya tidak datang dengan sendirinya 

tentu ada faktor yang melatarbelakangi hal itu dapat terjadi. Dalam hal ini, 

Bagong Suyanto menjelaskan bahwa:  

Dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia  

sebenarnya telah disebutkan dan diakui bahwa hakikatnya anak-anak berhak 

untuk memperoleh pendidikan yang layak dan mereka seyogianya tidak 

terlibat dalam aktivitas ekonomi secara dini. Namun demikian, akibat 

kemiskinan, kurangnya animo orang tua terhadap arti penting pendidikan, dan 

sejumlah faktor lain, maka secara suka rela maupun terpaksa anak menjadi 

salah satu sumber pendapatan keluarga yang penting.
44

 

 

_______________ 
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 Ary H. Gunawan, SOSIOLOGI PENDIDIKAN Suatu Analisis Sosiologi Tentang 

Pelbagai Problem Pendidikan, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), hlm. 72. 
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Menurut Johannes Muller sebagaimana yang dikutip oleh Bagong Suyanto 

menjelaskan  bahwa, “kemisikinan dan ketimpangan struktur institusional adalah 

variabel utama yang menyebabkan kesempatan masyarakat khususnya anak-anak 

untuk memperoleh pendidikan menjadi terhambat”.
45

 

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui bahwa faktor kemisikinan 

sangat mempengaruhi terjadinya seseorang menjadi putus sekolah, remaja yang 

lahir dari keluarga kurang mampu lebih mengutamakan pekerjaan dibandingkan 

dengan sekolah, mereka lebih sering membantu orang tuanya dalam berkerja 

terutama sekali remaja yang tinggal dipedalaman pedesaan. 

Pendapat lain dikemukakan oleh Sukmadinata sebagaimana yang dikutip 

oleh Bagong Suyanto, dalam hasil kajiannya menjelaskan faktor utama penyebab 

seseorang menjadi putus sekolah adalah:  

Faktor utama anak putus sekolah adalah kesulitan ekonomi atau dikarenakan 

orang tua anak tersebut tidak mampu untuk menyediakan biaya bagi sekolah 

anak-anaknya. Disamping itu tidak jarang terjadi orang tua meminta anaknya 

berhenti sekolah karena mereka membutuhkan tenaga anaknya untuk 

membantu pekerjaan orang tua. Di dareah perkotaan, anak-anak dibawah usia  

bekerja di pabrik untuk membantu ekonomi keluarga, adapun di daerah 

pedesaan, selain disektor pertanian dan perkebunan, biasanya anak-anak 

bekerja di sektor industri kecil, sektor informal, dan perdagangan 

tradisional.
46

 

 

Menurut Muhammad Rifa’i, yang melatarbelakangi kemunculan remaja 

putus sekolah adalah: 

Persoalan ekonomi, orang tua tidak mampu membiayai anaknya untuk 

sekolah, kekuatan dan kekuasaan ekonomi hanya mampu digunakan untuk 

biaya hidup sehari-hari. Selain itu ada juga sebab putus sekolah karena anak 

_______________ 
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memiliki musuh, baik itu seniornya, teman seangkatannya, adik kelasnya 

yang membuat dia tida nyaman.
47

 

 

Selanjutnya pendapat lain yang dikemukakan oleh Eka Prihatin, 

menjelaskan bahwa yang menyebabkan seseorang menjadi putus sekolah adalah:
48

 

a. Rendahnya kemampuan yang dimiliki, menjadikan penyebab peserta 

didik merasa berat untuk menyelesaikan pendidikannya. Oleh karena 

itu, peserta didik yang mempunyai kemampuan rendah demikian perlu 

mendapatkan perlakuakn khusus yang berbeda dengan peserta didik 

kebanyakan. 

b. Karena tidak punya biaya untuk sekolah. Ini terutama banyak terjadi di 

daerah-daerah pedesaan dan kantong-kantong kemiskinan. Pada daerah 

demikian, jangankan untuk biaya pendidikan, untuk kebutuhan sehari-

hari saja peserta didik bersama keluarga merasa tidak mencukupi. 

c. Karena sakit yang tidak tahu kapan sembuhnya. Ini menjadikan 

penyebab siswa tidak sekolah sampai dengan batas waktu yang dia 

sendiri tidak tahu. Lantaran sudah jauh tertinggal dengan peserta didik 

lainnya, maka kemudian ia lebih memilih untuk tidak bersekolah, 

karena teman-teman sebayanya sudah hampir menyelesaika sekolah. 

d. Karean bekerja pekerja anak-anak, pada Negara-negara sedang 

berkembang sangat banyak jumlahnya. Tidak jarang, anak-anak ini juga 

bekerja pada sektor formal yang terikat oleh waktu dan aturan. 

_______________ 
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e. Harus membantu orang tua di ladang. Di daerah agraris dan kantong-

kantong kemiskinan, putra laki-laki dipandang sebagai pembantu 

terpenting ayahnya untuk bekerja di ladang, dibutuhkan waktu yang 

relatif banyak sehingga seringkali menjadikan peserta didik tidak bisa 

mengikuti pelajaran di sekolah. 

f. Karena di drop out oleh sekolah. Hal ini terjadi karena yang 

bersangkutan memang sudah tidak dapat dididik lagi. 

g. Karena peserta didik itu sendiri ingin drop out dan tidak mau sekolah. 

Pada peserta didik demikian, memang tidak dapat dipaksa untuk 

bersekolah, termasuk oleh orang tuanya sendiri. 

h. Terkena kasus pidana dengan kekuatan hukum yang sudah pasti. Pidana 

yang dialami oleh peserta didik untuk beberapa tahun, bisa menjadikan 

yang bersangkutan akan drop out  dari sekolah. 

i. Karena sekolah dianggap tidak menarik bagi peserta didik. karena tidak 

menarik, mereka memandang lebih baik tidak bersekolah saja.  

Dari beberapa pendapat di atas, dapat diketahui bahwa faktor utama 

penyebab remaja putus sekolah adalah faktor ekonomi, orang tuanya tidak mampu 

untuk membiayai sekolah selama menempuh pendidikan pada sauatu jenjang 

tertentu sampai tamat, selanjutnya faktor internal remaja tersebut seperti minat 

dan motivasi untuk sekolah serta faktor lingkungan sosial dimana ia berada yaitu 

lingkungan sekolah dan teman sebaya.  
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3. Intervensi Dini Mencegah Anak Putus Sekolah 

Intervensi atau campur tangan pihak pemerintah dalam upaya mencegah 

terjadinya putus sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu:pertama, jika 

belum terjadi putus sekolah maka dapat dicegah dengan memberikan kegiatan-

kegiatan yang positif dan bermanfaat sejak dini, khususnya setelah diketahui ada 

indikasi bahwa seseorang akan putus sekolah. Kedua, jika sudah terlanjur putus 

sekolah maka upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan 

membekali mereka dengan keterampilan-keterampilan yang bermanfaat dan dapat 

dikembangkan. 

Sejalan dengan hal ini, Bagong Suyanto menjelaskan bahwa untuk 

mencegah anak putus sekolah dapat dilakukan dengan dua hal, yaitu:
49

 

a. Permasyarakatan lembaga pendidikan prasekolah. Secara ilmiah, sudah 

banyak bukti memperlihatkan bahwa dibandingkan anak yang tidak melalui 

jenjang taman kanak-kanak, anak didik yang sebelumnya masuk TK rata-rata 

memiliki kemampuan beradaptasi dan prestasi belajar yang lebih baik. 

b. Penanganan siswa yang bermasalah, khususnya siswa yang memiliki 

prestasi belajar relatif buruk di sekolah, dan apalagi siswa yang terbukti pernah 

tinggal kelas. Untuk mencegah agar siswa tidak DO, karena itu sebelumnya 

mereka sudah harus sedini mungkin ditangani. Sebagian mungkin bisa berupa 

perhatian khsusus dari pihak guru dan sekolah, tetapi di sisi lain juga bisa 

_______________ 
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dimanfaatkan untuk membantu kegiatan belajar anak-anak rawan DO itu secara 

lebih personal dan khusus. 

Selanjutnya menurut Muhammad Rifa’i, untuk mecegah masalah putus 

sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan tiga langkah, yaitu:
50

 

a. Langkah Preventif, yaitu dengan membekali peserta didik keterampilan-

keterampilan praktis dan bermanfaat sejak dini agar kelak bila diperlukan dan 

merenspons tantangan-tantangan hidup dalam masyarakat secara positif sehingga 

dapat mandiri dan tidak menjadi beban masyarakat atau menjadi parasit dalam 

masyarakat. Misalnya keterampilan-keterampilan kerajinan, jasa, perbengkelan, 

elektronika, PKK, fotografi, batik, dan lain sebagainya. 

b. Langkah pembinaan, yaitu dengan memberikan pengetahuan-pengetahuan 

praktis yang mengikuti perkembangan/pembaruan zaman, melalui bimbingan dan 

latihan-latihan dalam lembaga-lembaga sosial/ pendidikan luar sekolah, seperti 

LKMD, PKK, karang taruna, dan sebagainya. 

c. Langkah Tindak Lanjut, yaitu dengan memberikan kesempatan yang 

seluas-luasnya kepada mereka untuk terus melangkah maju melalui penyediaan 

fasilitas-fasilitas penunjang sesuai kemampuan masyarakat tanpa mengada-ada 

termasuk mebina hasrat pribadi untuk berkehidupan yang lebih baik dalam 

masyarakat. Misalnya memberikan penghargaan, bonus keteladanan, kepahlawan, 

dan sebagainya. 

_______________ 
 
50
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Dalam melaksanakan sebuah penelitian, dimana metode penelitian 

merupakan cara untuk mengumpulkan informasi atau data. Sugiyono mengatakan 

bahwa metode penelitian pada dasarnya merupakan “cara ilmiah untuk 

mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu”.
1
 Menurut Rosady 

Ruslan, menjelaskan bahwa “metode penelitian sangatlah menentukan efektif dan 

sistematisnya sebuah penelitian, sebagai upaya menentukan jawaban yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya”.2 

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif 

analitis dengan pendekatan kualitatif.  Suharismi Arikunto, mendefinisikan bahwa 

istilah deskriptif adalah: 

Istilah deskriptif berasal dari bahasa Inggris yaitu to describe yang berarti 

memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal, misalnya keadaan, kondisi, 

situasi, peristiwa, kegiatan, dll. Dengan demikian yang dimaksud dengan 

penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki 

keadaan, kondisi, atau hal-hal lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya 

dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.
3
 

Oleh karena itu, dalam pelaksanaan penelitian yang bersifat deskriptif 

analitis, maka cakupan kajian tentang metode penelitian ini ditekankan pada 

_______________ 
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 Sugiyono, Metode Peneleitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2011), hlm. 2.  
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beberarap aspek yaitu tentang: (1) jenis data penelitian, (2) sumber data penelitian, 

(3) teknik pengumpulan data, (4) teknik analisa data, dan (5) lokasi penelitian. 

 

A. Jenis Data Penelitian 

Jenis data dalam sebuah penelitian penting  untuk diketahui dalam 

memperoleh informasi yang berhubungan dengan penelitian peneliti. Data 

merupakan catatan atas kumpulan fakta yang diperoleh dari lapangan. Menurut 

Moleong sebagaimana yang dikutip oleh Tabrani. ZA, menjelaskan bahwa “jenis 

data dalam penelitian kualitatif dibagi kedalam kata-kata dan tindakan, sumber 

data tertulis, foto dan statistik”.
4
  

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil 

pengamatan tentang penerapan bimbingan vocational terhadap remaja putus 

sekolah, ucapan lisan dan dokumen-dokumen. Hasil pengamatan yang peneliti 

peroleh dari lapangan berhubungan dengan alat peraga yang digunakan, tata ruang 

dan lain sebagainya. Data ucapan lisan, peneliti peroleh dari hasil wawancara 

dengan beberapa orang peserta dan pelatih atau pembina. Selanjutnya data 

dokumentasi, peneliti peroleh di lapangan seperti data peserta, jadwal kegiatan 

dan lain sebagainya yang berhubungan dengan tujuan penelitian peneliti.  

 

 

 

_______________ 

4 Tabrani. ZA, Dasar-dasar Metodolologi Penelitian Kualitatif, (Banda Aceh: 

Darussalam Publishing, 2014), hlm. 121. 
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B. Sumber Data Penelitian 

Sumber data dalam sebuah penelitian, sangat penting untuk dilihat, karena 

sumber data merupakan tempat  untuk mengumpulkan informasi mengenai 

penelitian peneliti. Dengan kata lain, sumber data merupakan segala sesuatu yang 

dapat memberikan informasi mengenai data yang diperoleh dari lapangan. 

Sanapiah Faisal, memberikan definisi  sumber data yaitu:  

Keseluruhan data yang diperlukan perlu dijelaskan keseluruhan sumber dari 

mana data akan diperoleh. (jika sumber berupa orang, siapa saja orangnya, 

jika dokumen, dokumen apa saja, jika kondisi atau situasi, kondisi atau situasi 

apa saja). Metode pengumpulan data beserta lama bekerja lapangan juga perlu 

disebutkan”.
5
  

 

Menurut Tabrani. ZA, sumber utama dalam penelitian kualitatif adalah 

“dapat berupa orang atau benda”.
6
 Selanjutnya Suharismi Arikunto, menjelaskan 

bahwa yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah: 

Subjek dari mana data diperoleh, apabila peneliti menggunakan kuesioner 

atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut 

responden, yaitu orang yang mersepon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan         

peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Apabila peneliti menggunakan 

teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses 

sesuatu.
7
 

 

Berdasarkan kajian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini dapat 

dibedakan menjadi dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data 

sekunder. 

_______________ 
 

5
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2007),  hlm. 110. 

6
 Tabrani. ZA, Dasar-dasar Metodolologi Penelitian Kualitatif..., hlm. 121. 

7
 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik..., hlm. 172. 
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1. Sumber data primer (utama), yaitu data yang langsung dikumpulkan 

peneliti dari sumber utama. Adapun yang menjadi sumber utama dalam 

penilitian ini adalah kepala UPTD Rumoh Seujahterah Jroh Naguna,   

pembina atau pelatih, dan 10 orang peserta yang telah mengikuti pelatihan 

keterampilan vocational. 

2. Sumber data sekunder (pendukung), yaitu data yang dikumpulkan oleh 

peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Adapun yang menjadi 

sumber pendukung dalam penelitian ini adalah staff UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna. 

 

C. Teknik Pemilihan Subjek Penelitian 

Adapun teknik pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan 

menggunakan teknik purposive sampling. Sugiyono menjelaskan bahwa 

purposive sampling adalah “teknik pengambilan sampel data dengan 

pertimbangan tertentu”.
8
 Menurut Suharismi Arikunto,“pengambilan sampel harus 

didasarkan atas ciri-ciri, sifat-sifat atau karakteristik tertentu, yang merupakan 

ciri-ciri pokok populasi”.
9
 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka ciri-ciri atau karakteristik sampel 

data dalam peneltian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

_______________ 
 
8 Sugiyono, Metode Peneleitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D..., hlm. 218-219. 

 
9 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik..., hlm. 183. 
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1. Kepala UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna yang mengkoordinator 

seluruh kegiatan dan memberikan arahan. 

2. Pembina/pelatih yang memberikan materi bordir dan menjahit kepada 

remaja. 

3. Staff UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna yang mengetahui kegiatan-

kegiatan peserta. 

4. 10 orang peserta bordir dan menjahit yang sudah mengikuti pelatihan 

selama 3 bulan, angkatan 71 tahun ajaran 2017. 

5. Berjenis kelamin perempuan dan berasal dari beberapa daerah 

kabupaten/kota Provinsi Aceh. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data dalam sebuah penelitian digunakan untuk 

memperoleh data dari lapangan. Sugiyono menjelaskan bahwa teknik 

pengumpulan data merupakan “langkah yang paling strategis dalam penelitian, 

karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui 

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang 

memenuhi standar data yang ditetapkan”.
10

 Adapun teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. 

 

 

_______________ 

10
 Sugiyono, Metode Peneleitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D..., hlm. 224. 
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1. Observasi 

Suharismi Arikunto, menjelaskan bahwa observasi disebut juga 

pengamatan, “meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek 

dengan menggunakan seluruh alat indera. Jadi, mengobservasi dapat dilakukan 

melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap”.
11

 

Selanjutnya Hamid Darmadi, mengatakan bahwa “beberapa informasi yang 

diperoleh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, 

perbuatan kejadian atau peristiwa waktu dan perasaan”.
12

 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi nonpartisipan. 

Sugiyono menjelaskan bahwa, dalam observasi nonpartisipan, “peneliti tidak 

terlibat dan hanya sebagai pengamat independen”.
13

 

Alasan peneliti menggunakan metode observasi nonprtisipan, karena     

jadwal penelitian tidak sesuai dengan jadwal kegiatan pelatihan peserta 

dilapangan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan secara langsung 

kelapangan, namun peneliti tidak terlibat dengan kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh peserta, peneliti hanya mewawancarai pembina atau pelatih dan 

instruktur untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh peserta, 

_______________ 

11 Suharismi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik..., hlm.200. 

12
 Hamid Darmadi, Dimensi-Dimensi Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial, 

(Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 34. 

 
13 Sugiyono, Metode Peneleitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D..., hlm.145. 
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peneliti mengobservasi ruang, tempat serta mengamati media-media yang 

digunakan.  

 

2. Wawancara 

Sugiyono menjelaskan, wawancara digunakan sebagai “teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin 

mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah 

respondennya sedikit/kecil”.
14

 

Selanjutnya Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa, wawancara adalah 

“percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaa itu”.
15

 Adapun wawancara 

yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, menurut 

Sugiyono wawancara tidak struktur  adalah: 

Wawancara tidak terstruktur dimana peneliti tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.
16

 

 

Dengan menggunakan wawancara tidak terstruktur, peneliti dapat 

menggali data dan informasi yang akurat dari subjek yang akan diteliti yang tidak 

_______________ 
 

14
 Ibid, hlm. 137. 

 
15

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,  (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2010), hlm. 186.  

 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D..., hlm. 240. 
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dapat diperoleh hanya dengan melakukan observasi, selain itu peneliti juga dapat 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas dan terbuka tentang penerapan 

bimbingan vocational terhadap remaja putus sekolah. Adapun aspek-aspek 

wawancara yang di ajukan peneliti terhadap peserta dan pelatih adalah mengenai 

tujuan bimbingan vocational, proses bimbingan vocational, tahap-tahap 

pelaksanaan bimbingan vocational, hasil evaluasi bimbingan vocational, dan 

program tindak lanjut. 

 

3. Studi Dokumentasi  

Studi dokumentasi disebut juga kajian dokumen merupakan teknik 

pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam 

rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Sugiyono mengatakan, 

dokumen merupakan “catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa 

berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories), ceritera, biografi, peraturan dan kebijakan”.
17

  

Dokumentasi yang dilakukan untuk memperoleh informasi dalam 

penelitian ini adalah fakta yang tersimpan dalam bentuk catatan dan wawancara 

langsung dengan pembina, instruktur dan peserta pelatihan keterampilan 

vocational. Selain itu dokumen yang dimaksud dalan penelitian ini adalah 

dokumen yang terkait dengan keterampilan vocational seperti alat praga yang 

_______________ 
 

17
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D..., hlm. 240. 
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digunakan, data-data peserta yang mengikuti pelatihan serta seluruh dokumen-

dokumen yang terdapat dilapangan. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Teknis analisis data dalam sebuah penelitian, merupakan cara untuk 

mengolah dan menyusun data, analisis data dilakukan setelah seluruh data sudah 

diperoleh dari lapangan. Menurut Sugiyono, analisis data adalah: 

Proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara 

mengorganisasikan data kedalam katagori, menjabarkan dalam unit-unit, 

melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan 

akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain.18 

 

Model analisis data dalam penelitian ini yaitu mengikuti konsep yang 

diberikan Miles and Huberman. Miles and Huberman sebagaimana yang dikutip 

oleh Sugiyono, mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh”.
19

 Adapun aktivitas dalam analisis data, yaitu 

reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan 

kesimpulan (conclusion drawing/verivication). 

 

 

 

_______________ 

18
 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 333. 

19
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D..., hlm. 246. 
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1.  Reduksi Data (Data Reduction)  

Sugiyono menjelaskan bahwa, reduksi data yaitu : 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan 

demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpuldan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
20

 

 

Hasil data yang  diperoleh peneliti dari lapangan melalui berbagai sumber, 

peneliti melakukan reduksi data mencakup unsur-unsur spesifik, yaitu: 

a. Proses pemilihan data atas dasar tingkat relevansi dan kaitannya 

dengan setiap kelompok data. 

b. Menyusun data yang diperoleh dari lapangan dalam satuan-satuan 

sejenis, mengelompokkan data, membuat kategori. 

c. Membuang data yang tidak dipakai. 

Kegiatan mereduksi data peneliti lakukan setelah memperoleh keseluruhan 

data mentah dari lapangan baik dari hasil observasi, wawancara maupun 

perolehan data dokumentasi. Setelah diklarifikasi masing-masingnya, kemudian 

diringkas hal-hal yang pokok agar mudah dipahami, sesuai dengan fokus 

penelitian maka peneliti merduksi data menjadi beberapa catatan dari hasil temuan 

data lapangan. 

 

 

 

 

 

_______________ 
 
20

 Ibid, hlm. 247. 
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2. Penyajian Data (Data Display)  

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori flachart dan sejenisnya. Dalam hal ini 

Milles and Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, mengemukakan 

“yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif 

adalah dengan teks yang bersifat naratif”.
21

 

Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami 

apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah 

dipahami tersebut. Dalam penellitian ini, hasil data yang telah direduksi, peneliti 

menguraikan, menyusun kalimat dalam bentuk narasi serta menghubungkan 

tujuan penelitian antara satu dengan yang lain terkait pertanyaan pokok yang telah 

dirumuskan. 

 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/ Verification) 

Langkah ketiga dalam analisis kualitatif menurut Milles and Huberman 

yang dikemukakan oleh Sugiyono, adalah “penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya”.
22

 Dalam penelitian ini, hasil data yang telah 

_______________ 
 

21 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D..., hlm. 249. 

22
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D..., hlm. 252. 
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dikelompokkan dan di uraikan selanjutnya peneliti menarik kesimpulan dari 

keseluruhan data yang telah diperoleh dari lapangan. 

Adapun untuk keseragaman dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini, 

penulis menggunakan pedoman pada buku “Panduan Penulisan Skripsi” yang 

dikeluarkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi,Universitas Islam Negeri Ar-

Raniry 2013. 

 

F. Lokasi Penelitian 

Mengingat luasnya tempat penelitian, maka peneliti perlu melakukan 

pembatasan lokasi guna lebih fokus dalam meneliti. Lokasi yang dipilih adalah  

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh. Alasan 

peneliti meneliti pada tempat tersebut karena banyak remaja putus sekolah yang 

sudah dibina padaUPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna.    
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

 Pada bab ini penulis akan mendeskripsikan data temuan hasil penelitian 

yang diperoleh dari lapangan tentang penerapan bimbingan vocational terhadap 

remaja putus sekolah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh. Sebelum mendeskripsikan data temuan 

penelitian, terlebih dahulu peneliti gambarkan lokasi penelitian yang meliputi: 

Sejarah singkat, visi dan misi, tugas dan fungsi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh 

Naguna, struktur organisasi dan jenis-jenis pelatihan yang diterapkan. 

 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

 

1. Sejarah Singkat 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh merupakan Unit Pelaksana 

Teknis Dinas (UPTD) yang membidangi pembinaan remaja putus sekolah. UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna didirikan pada Tahun Anggaran 1978/1979 di 

bawah Depsos RI dengan nama Panti Penyantunan Anak/Panti Karya Taruna 

(PPA/PKT), kemudian pada tahun 1994 PPA/PKT berganti nama menjadi Panti 

Sosial Bina Remaja (PSBR) Jroh Naguna berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Sosial RI Nomor: 22/HUK/KEP/1994. 

Kebijakan Desenteralisasi dengan berlakunya UU Nomor 18 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus bagi Aceh, mengakibatkan Kanwil Depsos digabung
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dengan Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Konsekuensinya 

digabungkan pula Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Jroh Naguna dengan Panti 

Sosial Tresna Werdha (PSTW) Meuligoe Ulee Kareng sehingga berubah nama 

menjadi UPTD Panti Sosial Meuligoe Jroh Naguna sesuai SK Gubernur Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 53 Tahun 2001 tanggal 28 November 2001, 

dengan eselon III/a. 

Setelah terjadinya Gempa Bumi dan Tsunami pada Tanggal 26 Desember 

2004 sesuai dengan kebijakan melalui Keputusan Menteri Sosial RI Nomor: 

06/HUK/2005 Tanggal 15 Februari 2005, UPTD Panti Sosial Meuligoe Jroh 

Naguna untuk sementara berubah fungsi menjadi tempat penampungan anak-anak 

korban Tsunami. 

Pada Tahun Anggaran 2007 UPTD Panti Sosial Meuligoe Jroh Naguna 

kembali menerima remaja putus sekolah sebagai tugas pokok dan fungsi serta 

menyantuni anak-anak korban Tsunami. Pada Tahun 2009 sesuai dengan 

Peraturan Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor: 29 Tahun 2009 tanggal 

17 Maret 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis 

Dinas pada Dinas Sosial Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berubah nama 

menjadi Rumoh Seujahtera Jroh Naguna.
1
 

UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna adalah suatu lembaga 

kesejahteraan yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada remaja 

_______________ 
 

1
Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, (Online), diakses melalui situs: 

http://dinsos.acehprov.go.id/index.php/page/10/rumoh-seujahtera-jroh-naguna. Diakes pada 

tanggal 25 September 2017. 

 

http://dinsos.acehprov.go.id/index.php/page/10/rumoh-seujahtera-jroh-naguna
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putus sekolah, guna penumbuhan dan pengembangan keterampilan sosial dan 

keterampilan kerja, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial sebagai anggota 

masyarakat aktif berpartisipasi secara produktif dalam pembangunan. Pembinaan 

remaja putus sekolah di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna dimaksudkan 

untuk meningkatkan kapastitas generasi muda terutama para remaja putus sekolah 

agar kelak dapat hidup mandiiri. 

 

2. Visi Misi 

Dalam konteks pembinaan anak yang dilaksanakan  Dinas Sosial melalui 

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera Jroh Naguna tidak 

terlepas dari visi mewujudkan UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna sebagai 

lembaga terdepan dan berkelanjutan dalam pembinaan remaja putus sekolah di 

Aceh. Sedangkan misi dari UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna adalah: (a) 

memberikan pembinaan dan pelayanan kesejahteraan sosial dengan berbasis 

keterampilan. (b) memberikan pembinaan dan pelayanan secara terpadu yang 

meliputi fisik, mental dan sosial. (c) melakukan kerjasama dan koordinasi dengan 

instansi terkait dalam rangka meningkatkan kapasitas kerja petugas sekolah. (d) 

meningkatkan kompetensi aparatur guna memaksimalkan pembinaan terhadap 

remaja putus sekolah.
2
 

 

_______________ 
 
2
 Dokumentasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, diambil pada hari 11 Desember 

2017. 
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3. Tugas dan Fungsi  

 

UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna memiliki beberapa tugas yang di 

emban, tugas tersebut antara lain adalah:
3
 

a. Menyusun rencana kerja tahunan Romuh Seujahtera Jroh Naguna sesuai 

dengan ketentuan dan petunjuk sebagai pedoman kerja. 

b. Menyusun Juklak dan Juknis/ Standar Operasional Prosedur Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai 

pedoman kerja. 

c. Melaksanakan pelayanan penyantunan dan penyaluran bagi anak atau 

remaja terlantar dan rentan permasalahan sosial. 

d. Melaksanakan program rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi anak 

atau remaja terlantar dan rentan permasalahan sosial. 

e. Melaksanakan kegiatan pengelolaan kepegawaian. 

f. Melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan. 

g. Melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Daerah. 

h. Melaksanakan koordinasi dengan stake holder sistem sumber Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna. 

i. Menyusun laporan pelaksanaan program. 

Adapun  fungsi dari UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna adalah:
4
 

_______________ 

3
 Dokumentasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, diambil pada hari 13 Desember 

2017. 

4
 Dokumentasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, diambil pada hari 11 Desember 

2017. 
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a. Penyusunan program kerja 

b. Penyusunan pedoman teknis dan pelayanan rehabilitasi dan 

pemberdayaan sosial bagi anak atau remaja terlantar dan rentan 

permasalahan sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya di 

keluarga dan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan. 

c. Penyelenggaraan fungsi sosialisasi dan penyebarluasan informasi 

pelayanan. 

d. Penyelengaraan rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi anak atau 

remaja terlantar dan rentan permasalahan sosial dalam bentuk pelayanan 

di dalam panti, penjangkauan komunitas dan pelayanan harian (day care 

services). 

e. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan masalah kesejahteraan 

sosial anak terlantar dan rentan permasalahan sosial. 

f. Penyelenggaraan proto type panti rehabilitasi dan pemberdayaan sosial 

anak terlantar dan remaja rentan permasalahan sosial di Provinsi Aceh. 

g. Penyelenggaraan fungsi konsultasi dan koordinasi. 

h. Penyelenggraa monitoring, evaluasi dan pelaporan. 

i. Pelaksanaan ketatausahaann dan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, 

keuangan dan barang. 

 

4. Struktur Organisasi 

 

Dari hasil dokumentasi yang ada pada UPTD Rumoh Seujahtera Jroh 

Naguna Dinas Sosial Aceh, struktur organisasi terdiri dari Kepala UPTD, Kasie 
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Pembinaan, Ka. Subbag TU, Kasie Pelayanan dan Penyantunan, PNS dan Tenaga 

Kontrak. Adapun struktur organisasi tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.1. Sturktur Organisasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dokumentasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh  Naguna
5
 

 

 

 

_______________ 
 

5
 Dokumentasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, diambil pada hari 13 Desember 

2017. 

 

Kasie Pelayanan dan 

Penyantunan 

Faisal., SH 

 

 

Drs. Saifullah 

 

Kasie Pembinaan 

Hersie Malahatie S, 

A.Ks, M.Ap 

 

Drs. Saifullah 

 

Ka. Subbag TU 

Wahyudi, A.Ks, M.Si 

 

PNS 

1. Dra. Sakdiah 

2. Siti Hajar, S.I. Kom 

3. Rukaiyah 

4. Azwir 

 

 

PNS 

1. Fauziah, A.Md 

2. Nur Asnah, S.Sos 

3. Rasyid 

4. Mishar Karmi 

 

 
Tenaga Kontrak 

1. Hendra Krismanto 

2. Muslim (ustad) 

3. Zahratur Rahmi 

4. Fauzi Rizal, A. Md 

5. Marlinda 

6. Salmawati A.Md 

7. Putri Maulizananda 

8. Nisfa Hasmita, SE 

9. Zara Faradilla, SH 

 

Tenaga Kontrak 

1. Arvaniah 

2. Suri Handayani 

3. Ramadahni Qodri, 

SE 

4. Munarul Mukmin 

5. Saiful Ambia, ST 

6. Heriyanto 

7. Muharyandi, A.Md 

8. Muslim 

9. Amir Husen, S. Pd.I 

10. Topan Wira Hadinata 

 

 

 

Kepala UPTD 

Drs. Saifullah 

 

Tenaga Kontrak 

1. Muhammadn Ikhsan, 

S.Pt 

2. Haslinda, A.Md 

3. Eliza Rahmi Saputri, 

A. Md 

4. Aisyah Zakaria 

5. Ilawati 

6. Halimah 

7. Rika Fajri 

 

 

 

PNS 

1. Nilawati, S. Pd  
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5. Jenis-jenis Pelatihan 

UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna telah menjalankan program 

pelatihan keterampilan untuk membina remaja putus sekolah. Program yang 

diberikan yaitu vocational training
6
 yang dipadukan dengan pengembangan etika, 

perbaikan moral, pembelajaran dan teori-teori umum. Adapun pelatihan 

keterampilan yang diberikan antara lain menjahit, bordir, las karbit, ketok duko, 

montir sepeda motor, perabot dan elektronik.
7
  

UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna setiap tahun memberikan pelatihan 

yang berbeda-beda. Untuk setiap tahun terdapat dua angkatan pelatihan yang 

dibuka. Untuk tahun 2017 pelatihan keterampilan yang diberikan pada angkatan 

70 yaitu pelatihan keterampilan sepeda motor dan las karbit yang diikuti oleh 30 

orang remaja putra dari 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh selama 3 bulan penuh. 

Selanjutnya pelatihan keterampilan yang  berlangsung saat ini pada angkatan 71 

yaitu menjahit dan bordir yang diikuti oleh 30 remaja putri dari 23 kabupaten/kota 

Provinsi Aceh selama 3 bulan penuh.
8
 

 

 

 

_______________ 
 

6
 Vocational training adalah proses bimbingan pelatihan kepada penyandang cacat agar 

memiliki keterampilan vokasional yang memadai. 

7
 Hasil wawancara dengan Bapak Saifullah, Kepala UPTD Rumoh Seujahtera Jroh 

Naguna Banda  Aceh, pada tanggal 11 Desember 2017. 

8
 Hasil wawancara dengan Bapak Saifullah, Kepala UPTD Rumoh Seujahtera Jroh 

Naguna Banda  Aceh, pada tanggal 11 Desember 2017. 
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B. Temuan dan Pembahasan Hasil Penelitian 

Sesuai dengan masalah penelitian yang ditetapkan yaitu untuk 

mendeskripsikan hasil yang diperoleh tentang penerapan bimbingan vocational 

terhadap remaja putus sekolah pada Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)  

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, maka penulis telah melakukan 

penelitian dalam upaya menemukan atau menelusuri substansi dari permasalahan 

yang terkait dengan penerapan bimbingan vocational. Berdasarkan fokus 

penelitian dan temuan hasil penelitian deskripsi data dikelompokkan menjadi: (1) 

tujuan bimbingan vocational, (2) proses bimbingan vocational, (3) tahap-tahap 

pelaksanaan bimbingan vocational, (4) hasil evaluasi bimbingan vocational, dan 

(5) program tindak lanjut. 

Sesuai dengan tingkat kebutuhan pembahasan terhadap data yang penulis 

peroleh dari hasil penelitian, maka penulis akan memilih hasil wawancara 

terhadap pembina/pelatih, staf dan beberapa orang peserta yang telah mengikuti 

pelatihan. Hal ini dimaksudkan agar pembahasan tidak dilakukan berulang-ulang, 

karena jawaban atas pertanyaan yang termasuk dalam lembaran hasil wawancara 

pada umumnya memiliki kemiripan bahkan ada yang sama. Oleh karena itu 

penulis melakukan penilaian dan mencari jawaban yang paling signifikan dengan 

pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

1. Tujuan Bimbingan Vocational 

Setelah peneliti melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi 

tentang tujuan bimbingan vocational, maka hasil penelitian dapat dilihat dari tiga 
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sumber data yaitu pembina/pelatih, staf dan peserta yang telah mengikuti 

pelatihan. Oleh karena itu temuan dan hasil wawancara dari pihak pembina dan 

staf dapat ditemukan data sebagai berikut: 

Menurut Ibu Hersie Malahayatie selaku Kepala Kasie Pembinaan, ia 

menyatakan bahwa tujuan dari keterampilan yang diberikan terhadap remaja putus 

sekolah adalah:  

Pada dasarnya UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna merupakan 

perpanjangan tangan dari Dinas Sosial. Jadi, salah satunya menangani 26 

PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial anak) sebagian besar 

penanganan anak-anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum, anak 

jalanan, dll. Remaja putus sekolah juga menjadi konsentrasi UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna antara lain agar di masyarakat tidak menambah 

jumlah pengangguran, tidak menambah angka kemiskinan dan tidak 

menimbulkan kenakalan-kenakalan remaja. Tujuannya  adalah untuk 

memberikan kemandirian kepada remaja putus sekolah walaupun mereka 

tidak melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, namun remaja 

tersebut dapat mandiri dan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan 

untuk orang lain. Contohnya seperti jurusan menjahit setelah diberi 

pembinaan selama tiga bulan diharapkan dapat membagi ilmu atau membuka 

lapangan pekerjaan untuk orang lain, kemampuan tersebut dapat 

direalisasikan melalui teori dan praktik.
9
 

 

Sehubungan dengan hal ini, Ibu Sakdiah selaku staf Kasie Pembinaan 

mengatakan bahwa tujuan dari bimbingan vocational yang diberikan adalah:  

Tujuan diberikan bimbingan vocational kepada remaja putus sekolah adalah 

untuk mengurangi angka pengangguran dari 23 kabupaten/kota Provinsi 

Aceh. Remaja putus sekolah yang mengikuti pelatihan dapat memilih jurusan 

sesuai dengan minatnya sendiri. Diharapkan remaja tersebut mandiri, terampil 

sesuai dengan jurusan yang dipilih serta dapat membuka usaha sendiri. Akan 

tetapi, dari tahun 2015-2017 waktu pelatihan yang diberikan hanya tiga bulan. 

Oleh karena itu, peserta yang telah mengikuti pelatihan diharapkan mampu 

_______________ 
 

9
 Hasil wawancara dengan Ibu Hersie Malahayatie, Kepala Kasie Pembinaan UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh,  pada Tanggal 13 Desember 2017. 
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mengolah dan mendesain baju sendiri. Adapun kaitannnya dengan 

pembangunan 23 kabupaten/kota Provinsi Aceh adalah untuk meningkatkan 

sumber daya manusia dengan demikian remaja yang telah memiliki usaha 

sendiri dan menghasilkan uang dapat membayar pajak kepada pemerintah.
10

 

 

Informasi di atas diperkuat oleh tanggapan Bapak Faisal selaku kepala 

Kasie Pelayanan, mengatakan bahwa tujuan diberikan bimbingan vocational 

terhadap remaja putus sekolah adalah: 

Untuk mendukung program pemerintah dalam menanggulangi angka 

pengangguran dengan membekali pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi 

remaja putus sekolah dan memberikan pelayanan agar mampu mandiri dan 

mampu bersaing di dunia kerja untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik 

di masa yang akan datang.
11

 

 

Sedangkan temuan hasil wawancara dengan beberapa orang peserta yang 

telah mengikuti pelatihan dapat diklarifikasikan sebagai berikut: 

Pertama, hasil wawancara dengan Siti Rokayah sebagai peserta jurusan 

Bordir, mengatakan bahwa tujuan mengikuti bimbingan vocational adalah 

Agar dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri dengan target lima bulan 

setelah selesai mengikuti pembinaan sudah menjadi seorang ahli yang 

profesional dalam bagian bordir dan mempunyai butik sendiri.
12

  

 

Kedua, hasil wawancara dengan Putri Amirna sebagai peserta jurusan 

bordir mengatakan bahwa tujuan mengikuti bimbingan vocational adalah “untuk 

_______________ 
 

10
 Hasil wawancara dengan Ibu Sakdiah, selaku Staf  bagian Pembinaan pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, pada tanggal 11 Desember 2017. 

 
11 Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, selaku kepala Kasie Pelayanan pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, pada tanggal tanggal 01 November 2017. 

12
 Hasil wawancara dengan Siti Rokayah sebagai peserta jursan Bordir pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 27 Oktober 2017. 
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membuka lapangan kerja dan menjadi seorang yang ahli dalam bidang 

membordir”.
13

  

Ketiga, hasil wawancara dengan Ninda Wahyuni sebagai peserta jurusan 

bordir mengatakan bahwa tujuan mengikuti bimbingan vocational adalah “ingin 

menciptkan lapangan pekerjaan sendiri”.
14

  

Berbeda dengan responden lainnya yang keempat, hasil wawancara dengan 

Juni Arti sebagai peserta jurusan bordir mengatakan bahwa tujuan mengikuti 

bimbingan vocational adalah “agar tidak menjadi pengangguran dan menambah 

wawasannya dalam bidang membordir dengan target satu tahun dapat menjadi 

seorang yang ahli dan profesional”.
15

 

Kelima, hasil wawancara dengan Herlina peserta jurusan bordir, 

mengatakan bahwa tujuan mengikuti bimbingan vocational adalah “ingin 

membuka usaha sendiri dan menciptakan lapangan kerja untuk orang lain”.
16

 

Keenam, hasil wawancara dengan Winda Rahmika sebagai peserta jurusan 

menjahit, mengatakan bahwa tujuan mengikuti bimbingan vocational adalah “agar 

_______________ 
 
13 Hasil wawancara dengan Putri Amirna sebagai peserta jursan Bordir pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober 2017. 

 
14 Hasil wawancara dengan Ninda Wahyuni sebagai peserta jursan Bordir pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 29 Oktober 2017. 

 
15 Hasil wawancara dengan Juni Arti sebagai peserta jursan Bordir pada UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 29 Oktober 2017. 

 
16 Hasil wawancara dengan Herlina sebagai peserta jurusan Bordir, pada UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017. 
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mempunyai keterampilan  menjadi seorang yang ahli dalam bidang menjahit 

untuk membangun usaha sendiri”.
17

  

Selanjutnya yang ketujuh, hasil wawancara dengan Cut Nurhayati sebagai 

peserta jurusan menjahit beliau mengatakan bahwa tujuan mengikuti bimbingan 

vocational adalah “agar tidak menjadi pengangguran dengan harapan setelah 

selesai mengikuti pelatihan ingin belajar kembali agar kemampuan menjahit yang 

sudah dimiliki menjadi lebih baik lagi dan menjadi seorang yang ahli”.
18

  

Delapan, hasil wawancara dengan Nurul Aswad sebagai peserta jurusan 

menjahit mengatakan bahwa tujuan mengikuti bimbingan vocational adalah 

“untuk meningkatkan perekonomian keluarga dengan harapan selesai mengikuti 

pelatihan dapat membangun usaha sendiri dan dapat memberi peluang terhadap 

orang lain yang membutuhkan pekerjaan”.
19

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Lisa Sartika sebagai peserta jurusan 

menjahit mengatakan bahwa tujuan mengikuti bimbingan voctional adalah “untuk 

mendapatkan skill pada bidang menjahit setelah selesai pelatihan bisa memiliki 

_______________ 
 
17

 Hasil wawancara dengan Winda Rahmika sebagai peserta jurusan Menjahit, pada 

UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017. 

18 Hasil wawancara dengan Cut Nurhayati sebagai peserta jurusan Menjahit, pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017. 

19 Hasil wawancara dengan Nurul Aswad sebagai peserta jurusan Menjahit, pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017. 
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pekerjaan dan dapat membuka lapangan usaha sendiri dengan demikian saya bisa 

membantu ekonomi dalam keluarga”.
20

 

Sementara hasil wawancara dengan Siti Rahmah sebagai peserta jurusan 

menjahit mengatakan bahwa tujuan mengikuti bimbingan vocational adalah: 

Agar tidak menjadi pengangguran dengan mengikuti pelatihan saya, ada 

kegiatan dan menambah pengetahuan saya pada bidang menjahit dan 

berharap setelah selesai pelatihan dapat melanjutkan pendidikannya kejenjang 

pendidikan yang lebih baik”.
21

  

 

Selain dari hasil wawancara penulis juga menganilisis hasil dokumentasi 

peserta pelatihan keterampilan jurusan Bordir dan Menjahit yang ada pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh. Adapun daftar peserta dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 4.2. Daftar Peserta Pelatihan Keterampilan Jurusan Bordir dan Menjahit 

Angkatan 71 Tahun 2017 (tanggl 01 Agustus s/d tanggal 01 

November 2017) 

 

No Nama 
Tempat 

Pddk 
Alamat 

Jurusan 

Tanggal Lahir Desa Kec Kab 

1 
Putri 

Amirna 

Banda Aceh/ 20 

Juni 1998 
SMP 

Punge Blang 

Cut  
Jaya Baru Banda Aceh Bordir 

2 
Ninda 
Wahyuni 

Dilib 
Lamteungoh/ 04 

Juli 1999 

MAN 
Dilib 
Lamteungoh 

Suka Makmur Aceh Besar Bordir 

3 
Siti 

Humairah 

Lamsie/ 08 

Januari 2000 
SMP Lamsie Kuta Cot Glie Aceh Besar Bordir 

4 Marlina 
Aceh Besar/ 27 

Juli 1999 
SMA Meunara Indrapuri Aceh Besar Bordir 

5 
Mega 

Lelinda 

Seureumoe/ 03 

Mei 1999 
SMP Seurumoe Indrapuri Aceh Besar Bordir 

_______________ 
 

20
 Hasil wawancara dengan Lisa Sartika sebagai peserta jurusan Menjahit, pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 29 Oktober2017. 

21 Hasil wawancara dengan Siti Rahmah sebagai peserta jurusan Menjahit, pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 29 Oktober2017. 
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6 Khairiah 
Data Makmur/ 04 

Desember 1996 
SMP Data Makmur Blang Bintang Aceh Besar Bordir 

7 Jumiati 
Batu Raja/ 07 

Juli 1996 
SMK Batu Raja Tedu Raya  Nagan raya Bordir 

8 Magfirah  
Cumbok Niwa/ 

06 Januari 2000 
SMA Cumbok Niwa Sakti Pidie Bordir 

9 
Siti 

Mawarni 

Sukon/ 26 April 

1999 
SMA Sukon Simpang Tiga Pidie Bordir 

10 Rahmidar 
Blang Poroh/ 08 

Oktober 1994  
SMA Blang Poroh Jeunieb Bireun Bordir 

11 Herlina 
Blangkejeren/ 20 

September 1999 
SMA 

Kota 

Blangkejeren 
Blangkejeren Gayo Lues Bordir 

12 Juniarti 
Jerangun/ 25 Mei 

2001 
SD Bustanussalam Blangkejeren Gayo Lues Bordir 

13 
Siti 

Rokayah 

Cipar Pari/ 19 

Desember 1997 
MAN 

Cipar Pari 

Timur 
Sultan Daulat Subulussalam  Bordir 

14 

Rizki 

Winni S. 

NST 

Rimo/ 30 

September 1997 
SMA Rimo 

Gunung 

Meriah 
Aceh Singkil Bordir 

15 Shallatiras 
Subulussalam/ 28 

November 1996 
MAN Subulussalam Simpang Kiri Subulussalam  Bordir 

16 
Nurul 

Aswad 

Aceh Timur/ 09 

Februari 1999 
SMK Suka Ramai  Baiturrahman  Banda Aceh Menjahit 

17 Sri Muliani  
Lamlung/ 04 Juni 

1999 
SMK Lubuk Gapuy Ingin Jaya Aceh Besar Menjahit 

18 
Desi 

Auliyani  

Lhok Krut/ 30 

Maret 1999 
SMA Meunara Indrapuri Aceh Besar Menjahit 

19 Mulyani  
Aceh Besar/ 17 

Agustus 1997 
SMA Lam Tanjong Suka Makmur Aceh Besar Menjahit 

20 
Yustia 

Mailinda 

Aceh Besar/ 02 

Mei 1999 
- Saree Aceh 

Lembah 

Seulawah 
Aceh Besar Menjahit 

21 
Siti 

Aminah 

Seureumoe/ 13 

September1999 
MAN Seurumoe Indrapuri Aceh Besar Menjahit 

22 Nur Hijriah 
Lhok Guci/ 10 

Oktober 1997 
SMP Lhok Guci Pasie Raya Aceh Jaya Menjahit 

23 
Wirdatul 

Jannah  

Babah Lueng/ 08 

Juli 1999 
SMA Babah Lueng Tripa Makmur Nagan raya Menjahit 

24 Suriani 
Latong/ 05 

Februari 1998 
SMA Latong  Seunagan Nagan raya Menjahit 

25 Nur Rahmi 
Meunasah Paku/ 

04 Juni 1997 
MAN Meunasah Paku Bandar Dua Pidie Jaya Menjahit 
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26 
Suhayla 

Mumtazah 

Beulawan/ 26 

Juni 1998 
SMP Matang Bayu Baktiya Barat Aceh Utara Menjahit 

27 
Cut 

Nurhayati 

Labuhan Tarok/ 

11 November 

1998 

SMA Labuhan Tarok Meukek Aceh Selatan Menjahit 

28 
Siti 

Rahmah 

Bakongan/ 02 

Desember 1995 
SMA Darul Ikhsan Bakongan Aceh Selatan Menjahit 

29 Lisa Sartika 
Pulo Kambing/ 

03 Oktober 1997 
MAN Pulo Sarok  Singkil Aceh Singkil Menjahit 

30 
Winda 

Rahmika 

Sepakat Segenep/ 

07 November 

1998 

MAN 
Sepakat 

Segenep 
Semadam Aceh Tenggara Menjahit 

Sumber: Dokumen UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna.
22

 

 Berdasarkan tabel 4.2 di atas, dapat diketahui beberapa hal. Pertama, dari 

30 peserta pelatihan di atas dilihat dari asal daerah kabupaten/kota terdiri dari: 

Aceh Besar 10 orang, Nagan Raya 3 orang, Banda Aceh 2 orang, Gayo Lues 2 

orang, Aceh Singkil 2 orang, Aceh Selatan 2 orang, Pidie 2 orang, Subulussalam 2 

orang, Aceh Utara 1 orang, Aceh Tenggara 1 orang, Pidie Jaya 1 orang, Aceh Jaya 

1 orang, Bireun 1 orang. Kedua, dilihat dari segi pendidikan terdiri dari: 

SMA/Sederajat 22 orang, SMP 6 orang, SD 1 orang. Dari 30 orang peserta, 1 

orang peserta tidak diketahui latar belakang pendidikannya. Ketiga, dilihat dari 

tahun lahir terdiri dari: 1994 1 orang, 1995 1 orang, 1996 3 orang, 1997 6 orang, 

1998 5 orang, 1999 11 orang, 2000 2 orang dan 2001 1 orang. Keempat, dilihat 

dari segi jurusan terdiri dari: 15 orang peserta jurusan bordir dan 15 orang peserta 

jurusan menjahit. 

_______________ 
 

22
 Dokumentasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh, Banda Aceh, 

di ambil pada tanggal 15 Desember 2017. 
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 Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan program pelatihan bimbingan 

vocational sebagai berikut:(1)Remaja putus sekolah yang telah mengikuti 

pelatihan dapat mengembangkan potensi diri baik rohani, jasmani maupun sosial. 

(2) Menumbuhkan dan meningkatkan keterampilan kerja untuk membekali remaja 

putus sekolah dalam menjalani kehidupan di masa depan secara wajar.
23

 

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang telah peneliti 

lakukan, maka dapat diketahui bahwa dari beberapa daerah kabupaten/kota 

Provinsi Aceh, tidak ada remaja putus sekolah yang mengikuti pelatihan. Adapun 

tujuan bimbingan vocational yang diterapkan oleh UPTD Rumoh Seujahtera Jroh 

Naguna adalah tujuan umum diberikan bimbingan vocational untuk mengurangi 

angka pengangguran pada 23 kabupaten/kota diseluruh Provinsi Aceh. Sementara 

tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh 

remaja putus sekolah dan seorang yang profesional dalam bidang bordir dan 

menjahit, serta diharapkan agar remaja putus sekolah mandiri dan dapat 

menemukan pekerjaan yang sesuai berdasarkan keterampilan yang ia ikuti. 

 

2. Proses Bimbingan Vocational 

Setelah peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengambil 

dokumentasi tentang proses bimbingan vocational, maka hasil penelitian dapat 

dilihat dari tiga sumber data yaitu pembina/pelatih, staf dan peserta yang telah 

_______________ 
 

23
 Dokumentasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh, Banda Aceh, 

di ambil pada tanggal 15 Desember 2017. 
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mengikuti pelatihan. Oleh karena itu, temuan dan hasil wawancara dari pihak 

pembina dan staf dapat ditemukan data sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan Ibu Hersie Malahayatie selaku kepala Kasie 

pembinaan mengatakan bahwa proses bimbingan vocational yang dilakukan 

adalah: 

Sebelum proses belajar dilaksanakan terlebih dahulu ada persiapan yang 

dilakukan oleh pelatih/ pembina yang akan memberikan materi seperti 

mempersiapkan modul, walaupun modul antara menjahit dan bordir itu 

berbeda tetapi tetap memiliki panduan yang sama. Jumlah pembina yang 

memberikan pelatihan untuk setiap jurusan adalah dua orang masing-masing 

terdiri dari satu orang pembina jurusan bordir dan satu orang pembina jurusan 

menjahit. Adapun metode yang digunakan adalah dengan melakukan praktik 

langsung, walau demikian terlebih dahulu pelatih menjelaskan materi yang 

akan dipraktikkan, cara pelatih mengajar adalah dengan membagi peserta 

menjadi beberapa kelompok.
24

 

 

Sejalan dengan informasi yang di atas, hasil wawancara dengan Ibu 

Sakdiah selaku staf bagian pembinaan mengatakan bahwa proses bimbingan 

vocational yang dilakukan adalah: 

Sebelum masuk kedalam ruangan peserta terlebih dahulu mengikuti apel pagi. 

Selanjutnya pelatih yang memberikan materi kepada peserta memiliki modul 

praktis yang materinya sesuai dengan jurusan masing-masing tetapi memiliki 

panduan yang sama. Proses belajar dilaksanakan dari hari senin sampai hari 

sabtu setiap hari peserta belajar dari pagi hingga sore waktu istrahat hanya 

pada saat makan siang dan waktu shalat. Metode yang digunakan oleh 

pelatih/pembina adalah dengan ceramah dan langsung praktik. Selain belajar 

menjahit atau bordir peserta juga dibekali dengan pelajaran umum dan agama 

seperti belajar kitab yang dilaksanakan pada malam hari setelah shalat 

maghrib. Adapun jadwal pelatihan yang telah ditetapkan adalah selama tiga 

bulan, dua bulan pertama peserta fokus belajar menjahit atau bordir untuk 

_______________ 
 
24 Hasil wawancara dengan Ibu Hersie Malahayatie, Kepala Kasie Pembinaan UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh,  pada Tanggal 13 Desember 2017. 
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bulan terakhir peserta praktik kerja lapangan (PKL) ketempat yang telah 

ditentukan.
25

  

 

Sedangkan temuan hasil wawancara dengan beberapa orang peserta yang 

telah mengikuti pelatihan dapat diklarifikasikan sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan Siti Rokayah peserta jurusan bordir, mengatkan 

bahwa proses bimbingan vocational yang diberikan adalah: 

Pertama sekali pembina menjelaskan sedikit materi tentang bordir setelah itu 

dilanjutkan dengan praktik, pada saat praktik jika ada yang kami tidak 

mengerti caranya kami tanyakan kembali kepada pembina. Biasanya pembina 

membagikan kelompok agar mudah menjelaskannya, kami setiap hari belajar 

dari pagi sampai sore.
26

 

 

Sejalan dengan informasi di atas, hasil wawancara dengan Herlina sebagai 

peserta jurusan bordir mengatakan bahwa proses bimbingan vocational yang 

diberikan adalah: 

Pembina menjelaskan terlebih dahulu tentang apa yang akan kami praktikkan 

baru setelah itu dilanjutkan dengan praktik, pembina mengkontrol kami satu 

persatu dan jika ada yang kurang mengerti pembina mengajarkan kami lagi, 

biasanya pembina memberikan pelatihan dengan membagi kelompok dan ada 

juga secara individual tetapi keseringan secara individual. Setiap hari kami 

belajar dari pagi sampai sore.
27

  

 

_______________ 

25 Hasil wawancara dengan Ibu Sakdiah, selaku Staf  bagian Pembinaan pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, pada tanggal 11 Desember 2017. 

 
26

 Hasil wawancara dengan Siti Rokayah sebagai peserta jursan Bordir pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 27 Oktober 2017.  

27 Hasil wawancara dengan Herlina sebagai peserta jurusan Bordir, pada UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017. 
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Hasil wawancara dengan Ninda Wahyuni sebagai peserta jurusan bordir, 

mengatakan bahwa proses bimbingan vocational yang diberikan oleh pembina 

sebagai berikut: 

Pertama sekali pembina menjelaskan kepada kami teori yang berhubungan 

dengan yang akan kami praktikkan baru kemudian kami praktik. Pembina 

memantau apa saja yang kami kerjakan pada saat praktik. Adapun pembina 

yang mengajar kami hanya satu orang, biasanya pembina membagikan 

kelompok satu kelompok berjumlah enam orang. Teknik yang digunakan oleh 

pembina dengan metode praktik langsung.
28

 

 

Pendapat di atas juga didukung oleh Putri Amirna sebagai peserta jurusan 

bordir, beliau mengatakan bahwa proses bimbingan vocational yang diberikan 

pembina adalah: 

Proses belajar bordir yang diberikan oleh pembina, didalam ruangan pembina 

terlebih dahulu menjelaskan kepada kami teori-teori yang berhubungan 

dengan apa yang akan kami praktikkan baru setelah itu kami langsung praktik 

dan pembina juga mengontrol satu persatu apa yang kami kerjakan. Jumlah 

pembimbing yang mengajar hanya satu orang dengan membagikan kelompok 

terlebih dahulu satu kelompok berjumlah enam orang, dan setiap hari kami 

belajar dari pagi sampai.
29

 

 

Hasil wawancara dengan Juni Arti sebagai peserta jurusan bordir, 

mengatakan bahwa proses bimbingan vocational yang dilakukan adalah: 

Sebelum masuk kedalam ruangan kami ada apel pagi baru setelah itu kami 

belajar, didalam ruangan pembina menjelaskan terlebih dahulu cara-cara 

untuk menggunakan alatnya dengan bahasa yang mudah kami pahami jika 

ada yang belum mengerti atau merasa kesulitan pembina akan menjelaskan 

kembali dan membantu kami agar mudah memahami yang disampaikan baru 

setelah itu kami praktik. Pembina yang memberi pelatihan kepada kami hanya 

_______________ 
 
28 Hasil wawancara dengan Ninda Wahyuni sebagai peserta jursan Bordir pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 29 Oktober 2017. 

 
29 Hasil wawancara dengan Putri Amirna sebagai peserta jursan Bordir pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober 2017. 
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satu orang, biasanya pembina menjelaskan kepada kami secara individual 

namun ada juga dengan membagikan kelompok.
30

  

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Nurul Aswad sebagai peserta jurusan 

menjahit, mengatakan bahwa proses bimbingan vocational yang diberikan oleh 

pembina adalah: 

Pembina yang memberi pelatihan mempunyai panduan khusus pada saat 

menjelaskan kepada kami, sebelum praktik pembina menjelaskan terlebih 

dahulu bagaimana cara menggunakan mesinnya semua yang dijelaskan 

berhubungan dengan yang kami praktikkan baru kemudian kami praktik, 

selain belajar menjahit kami juga diajari dengan mata pelajaran yang lain 

selanjutnya juga ada diskusi dan tanya jawab pada saat-saat tertentu. Jadwal 

kami praktik sesuai dengan yang sudah ditetapkan dari kantor setiap hari 

kami belajar dari pagi sampai sore.
31

  

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cut Nurhayati sebagai peserta 

jurusan bordir, mengatakan bahwa proses bimbingan vocational yang diberikan 

adalah: 

Panduan yang digunakan oleh pembina pada saat memberi pelatihan kepada 

kami materinya sesuai dengan jurusan kami dan sebelum praktik pembina 

menjelaskan terlebih dahulu kepada kami agar mudah kami pahami. Pada saat 

belajar biasanya pembina menjelaskan secara individu dan juga ada secara 

kelompok, namun kalau saya lebih mudah dijelaskan secara individual.
32

  

 

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui bahwa  

pembina yang memberikan materi kepada peserta menggunakan slide power point 

_______________ 
 
30

 Hasil wawancara dengan Juni Arti sebagai peserta jursan Bordir pada UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 29 Oktober 2017. 

31
 Hasil wawancara dengan Nurul Aswad sebagai peserta jurusan Menjahit, pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017. 

32
 Hasil wawancara dengan Cut Nurhayati sebagai peserta jurusan Menjahit, pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017. 
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yang disusun sesuai dengan panduan, setiap slide yang dijelaskan diiringi dengan 

video-video yang berhubungan dengan materi tujuannya agar para peserta mudah 

memahami yang disampaikan, selanjutnya dilakukan dengan diskusi dan tanya 

jawab.
33

  

Selain dari hasil observasi dan wawancara, penulis juga menganalisis hasil 

dokumentasi materi pelajaran remaja putus sekolah jurusan bordir dan menjahit. 

Adapun materi yang diberikan adalah dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.3. Materi Pelajaran Remaja Putus Sekolah Jurusan Bordir dan Menjahit 

NO 
MATERI 

Materi Umum Materi Pokok 

1 Motivasi Personal dan Relationship 
Teori dan Praktik Menjahit Dasar dan 

Lanjutan 

2 Ketahanan dan Kedisiplinan Diri Teori dan Praktik Bordir 

3 
Pemberdayaan Sosial Ekonomi 

Siswa 
Teori dan Praktik Menjahit 

4 Pembinaan Mental Spiritual dan PKL   

5 Strategi Dasar Pemasaran dan Produk   

6 
Pengetahuan Dasar Pengembangan 

Kepribadian 
  

7 
Kesadaran Pemeliharaan Kesehatan 

Diri   

8 Dinamika Kelompok   

9 Etika dan Budi Pekerti   

10 
Komunikasi dan Membangun 

Jejaring dan Pendamping Konseling   

11 Olah Raga / Senam Kesegaran   

Sumber: dokumen UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna
34

 

 

_______________ 
 
33

 Hasil observasi proses belajar peserta pada UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, 

pada tanggal 29 Oktober 2017. 

34 Dokumentasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh, Banda Aceh, 

di ambil pada tanggal 15 Desember 2017. 
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Berdasarkan tabel 4.3. di atas, dapat diketahui bahwa terdapat berbagai 

materi yang diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan. Materi tersebut 

dibagi kedalam dua kelompok yaitu materi umum dan materi pokok. Materi 

pokok yang diberikan untuk memaksimalkan hasil belajar para peserta yang 

mengikuti pelatihan. Pada materi pokok, pembina/pelatih memberikan teori dasar 

terlebih dahulu baru selanjutnya dilakukan pratikum. 

Untuk memaksimalkan hasil dan efisiensi serta kelancaran pelaksanaan 

proses bimbingan vocational ini digunakan strategi pendekatan individual dan 

kelompok  melalui konsep olah hati, olah fikir, olah rasa dan olah terampil. 

Penyampaian materi diawali dengan kegiatan curah pendapat dari peserta, 

kemudain ceramah dari fasilitator, dilanjutkan dengan diskusi dan diakhiri dengan 

kegiatan praktik oleh masing-masing peserta. Keseluruhan kegiatan ini 

dilaksanakan dengan perbandingan 25 % teori 75 % praktik.
35

 

Adapun jadwal  pelajaran  remaja putus sekolah jurusan bordir dan 

menjahit yang telah ditetapkan oleh UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

 

 

 

 

_______________ 
 
35

 Dokumentasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh, Banda Aceh, 

di ambil pada tanggal 15 Desember 2017.  
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Tabel 4.4. Jadwal Jam Pelajaran (JPL) Perminggu Remaja Putus Sekolah Jurusan 

Bordir dan Menjahit 

 
JURUSAN BORDIR DAN MENJAHIT 

JAM 
HARI DAN JAM 

SEN SEL RAB KAM JUM SAB 

08.15-08.30 APEL PAGI 

08.30.09.15 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 

09.15-10.00 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 

10.00-10.45 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 

10.45-11.00 ISTIRAHAT/SNACK 

11.00-11.45 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 

11.45-12.30 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 

12.30-13-

15 
Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 

13.15-14.00 ISTIRAHAT / SHALAT / MAKAN SIANG 

14.00-14.45 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 

14.45-15.30 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 

15.30-16.00 SHALAT ASHAR 

16.00-16-

45 

Pelajaran 

Umum 

Pelajaran 

Umum 

Pelajaran 

Umum 

Pelajaran 

Umum 

Pelajaran 

Umum 

Pelajaran 

Umum 

16.45-17.30 
Pelajaran 

Umum 

Pelajaran 

Umum 

Pelajaran 

Umum 

Pelajaran 

Umum 

Pelajaran 

Umum 

Pelajaran 

Umum 

17.30-21.30 
ISTIRAHAT/ SHALAT MAGHRIB / PENGAJIAN MALAM/ SHALAT ISYA/ KONSUMSI/ 

TIDUR 

Sumber: dokumen UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna
36

 

 

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah 

penulis lakukan, maka dapat dipahami bahwa proses bimbingan vocational yang 

diterapkan oleh UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna adalah seperti 

pembelajaran formal pada umumnya, dimana pembina/pelatih memberikan materi 

kepada peserta memiliki panduan dan modul khusus yang telah ditetapkan. 

Pembina/pelatih memberikan berbagai materi yang berhubungan dengan pelatihan 

yang diajarkan, selanjutnya barulah dilakukan dengan praktik. Penjelasan teori 

_______________ 
 
36 Dokumentasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Dinas Sosial Aceh, Banda Aceh, 

di ambil pada tanggal 15 Desember 2017. 
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diberikan dengan tujuan agar lebih efektif dan mudah dipahami oleh remaja putus 

sekolah, sehingga mereka tidak kesulitan pada saat melakukan pratikum. 

Materi yang diberikan kepada peserta terbagi kepada dua yaitu materi 

umum dan materi pokok, selain kedua materi tersebut peserta juga dibekali 

dengan materi agama. Adapun metode pengajaran yang digunakan pembina terdiri 

dari ceramah, tanya jawab, diskusi serta praktik/penugasan individu/ kelompok.  

 

3. Tahap-tahap Pelaksanaan Bimbingan Vocational 

Setelah peneliti melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi 

tentang tahap-tahap pelaksanaan bimbingan vocational, maka hasil penelitian 

dapat dilihat dari tiga sumber data yaitu pembina/pelatih, staf dan peserta yang 

telah mengikuti pelatihan. Oleh karena itu, temuan hasil wawancara dari pihak 

pembina dan staf dapat ditemukan data sebagai berikut: 

Pertama hasil wawancara dengan Ibu Hersie Malahayatie selaku kepala 

Kasie Pembinaan, mengatakan bahwa tahap pelaksanaan bimbingan vocational 

dari awal adalah: 

Tahap pertama yaitu menyeleksi remaja putus sekolah yang akan diterima 

menjadi siswa di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, selanjutnya 

melakukan konseling awal dan menentukan jurusan yang akan dipilih oleh 

peserta. Tahap selanjutnya melakukan orientasi gunanya untuk membangun 

kekuatan motivasi personal dan kelompok. Peserta yang telah mengikuti 

orientasi sudah siap untuk menerima pelajaran dan selanjutnya peserta 

memasuki tahap belajar pada tahap belajar proses konseling masih tetap 

dilanjutkan. Untuk setiap jurusan tahapan dan metode yang digunakan 

pembina metode tidak baku, disesuaikan oleh masing-masing pembina yang 

mengajar peserta. Dalam kesehariannya peserta memiliki pembimbing, 

mentor-mentor serta pengasuh selama mereka menjadi peserta pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, setelah mereka mendapatkan teori umum 
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dan praktik selanjutnya peserta di tempatkan ketempat magang yang memang 

sudah diyakini untuk mendidik peserta secara praktik.
37

  

 

Sejalan dengan informasi di atas, Ibu Sakdiah selaku Staf bagian 

Pembinaan mengatakan bahwa tahap pelaksanaan bimbingan vocational yang 

dilaksanakan adalah: 

Tahap pertama yang dilakukan adalah menyeleksi remaja putus sekolah yang 

akan diterima sebagai peserta pelatihan keterampilan vocational, selanjutnya 

diberikan pelatihan awal terlebih dahulu yaitu tetang pemahaman-pemahaman 

awal yang berhubungan dengan  kedisiplinan lalu selanjutnya masuk kedalam 

tahap pembelajaran mengenai bordir dan menjahit, pembina yang 

memberikan materi kepada remaja menyesuaikan metode yang digunakan 

dengan suasana belajar tujuannya agar peserta mudah memahami yang 

disampaikan oleh pembina.
38

 

 

Hal ini diperkuat oleh tanggapan Bapak Saifullah selaku kepala UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, beliau mengatakan bahwa tahap pelaksanaan 

bimbingan vocational yang dilakukan adalah:  

Pada tahap awal  remaja putus sekolah diseleksi oleh dinas sosial 

kabupaten/kota dan TKSK
39

 diseluruh Provinsi Aceh. Tahap selanjutnya 

remaja putus sekolah diseleksi lagi sampai di UPTD Rumoh Seujahtera Jroh 

Naguna, dengan mewawancarai kembali remaja yang akan menjadi peserta, 

selanjutnya dilihat kesehatannya dan diberikan konseling awal dan diberikan 

pemahaman tentang kedisiplinan pemahaman tentang agama. Tahap 

selanjutnya peserta mengikuti pelatihan sesuai dengan jurusan yang dipilih. 

_______________ 
 

37 Hasil wawancara dengan Ibu Hersie Malahayatie, Kepala Kasie Pembinaan UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh,  pada Tanggal 13 Desember 2017. 

38
 Hasil wawancara dengan Ibu Sakdiah, selaku Staf  bagian Pembinaan pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, pada tanggal 11 Desember 2017. 

39
 TKSK adalah singkatan dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan merupakan 

seseorang yang diberi tugas, fungsi dan kewenangan oleh Kementrian Sosial dan/ Dinas Sosial 

Provinsi, Dinas/ Instansi Sosial Kabupaten/ Kota selama jangka waktu tertentu untuk 

melaksanakan dan atau membantu penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan wilayah 

penugasan di kecamatan. 
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Pembina yang memberikan pelatihan kepada peserta memiliki panduan yang 

sama tetapi metode yang berbeda.
40

 

 

Sedangkan temuan hasil wawancara dengan beberapa orang peserta yang 

telah mengikuti pelatihan dapat diklarifikasikan sebagai berikut: 

Pertama, hasil wawancara dengan Siti Rokayah sebagai peserta bordir 

mengatakan bahwa: 

Pada tahap awal menyiapkan persyaratan yang diminta oleh UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna selanjutnya setelah kami lulus seleksi dari kabupaten, 

sampai di Rumoh Seujahtera Jroh Naguna kami diseleksi lagi dan 

diwawancarai yang berhubungaan dengan kesungguhan kami untuk 

mengikuti pelatihan, dan kami dibolehin memilih jurusan sesuai dengan yang 

kami inginkan. Baru tahap selanjutnya kami diberikan pemahaman awal 

tentang kedisiplinan, belajar agama baru selanjutnya kami belajar membordir 

dan diikuti dengan pelajaran-pelajaran umum yang lain. Tahap-tahap yang 

diberikan oleh pembina sama semua untuk jurusan bordir dan menjahit.
41

 

 

Kedua hasil wawancara dengan Herlina sebagai peserta jurusan bordir 

mengatakan bahwa tahap-tahap pelaksanaan bimbingan vocational yang 

dilakukan adalah:   

Seleksi dulu baru selanjutnya diwawancarai dan diberi pemahaman awal dan 

baru dilanjutkan dengan pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan jurusan 

masing-masing. Pembina yang mengajar memiliki panduan yang sama tetapi 

cara mengajarannya berbeda-beda terkadang dengan cara tanya jawab terlebih 

dahulu, ada diskusi, ceramah baru dilanjutkan dengan praktik.
42

   

 

_______________ 

40
 Hasil wawancara dengan Bapak Saifullah, Kepala UPTD Rumoh Seujahtera Jroh 

Naguna Banda  Aceh, pada tanggal 11 Desember 2017. 

41
 Hasil wawancara dengan Siti Rokayah sebagai peserta jursan Bordir pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 27 Oktober 2017. 

42
 Hasil wawancara dengan Herlina sebagai peserta jurusan Bordir, pada UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017. 
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 Ketiga hasil wawacara dengan Nurul Aswad sebagai peseta jurusan 

menjahit mengatakan bahwa tahap pelaksanaan bimbingan vocational yang 

dilakukan adalah: 

Tahap-tahap pelaksanaan bimbingan vocational yang diberikan semua sama 

dan terstruktur dari awal mulai seleksi sampai kepada tahap pelatihan 

menjahit, sedangkan metode yang digunakan oleh pembina itu berbeda-

beda.
43

 

 

Hasil wawancara dengan Siti Rahmah selaku peserta jurusan menjahit, 

mengatakan bahwa tahap-tahap pelaksanaan bimbingan vocational dari awal yang 

dilakukan adalah: 

Tahapan awal minggu pertama jadi peserta pelatihan di Rumoh Seujahtera 

Jroh Naguna kami diberi pemahaman tentang kedisiplinan, diberikan 

motivasi-motivasi pengenalan dan pelajaran-pelajaran agama. Baru setelah itu 

dilanjutkan dengan materi tentang pelatihan menjahit. Adapun panduan yang 

digunakan oleh pembina itu semua sama tetapi materi yang disampaikan 

berbeda-beda. Sebelum melakukan praktik biasanya pembina melakukan 

diskusi dan tanya jawab baru diakhiri dengan sesi praktik.
44

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala Kasie Pembinaan, Kasie 

Pelayanan, dan staf serta beberapa orang peserta yang telah mengikuti pelatihan 

maka dapat dipahami bahwa tahap-tahap pelaksanaan bimbingan vocational yang 

dilakukan pada UPTD Rumoh Seujahtera adalah: (a) melakukan seleksi awal, (b) 

melakukan wawancara, (c) konseling awal dan orientasi, (d) pemberian materi 

_______________ 
 
43 Hasil wawancara dengan Nurul Aswad sebagai peserta jurusan Menjahit, pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017. 

44 Hasil wawancara dengan Siti Rahmah sebagai peserta jurusan Menjahit, pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 29 Oktober2017. 
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dasar kedisiplinan dan materi umum, dan (e) belajar teori dan praktik bordir dan 

menjahit. 

 

4. Hasil Evaluasi Bimbingan Vocational 

Setelah peneliti melakukan observasi dan wawancara tentang hasil 

evaluasi bimbingan vocational, maka  hasil penelitian dapat dilihat dari tiga 

sumber data yaitu pembina/pelatih, staf dan peserta yang telah mengikuti 

pelatihan. Oleh karena itu, temuan hasil wawancara dari pihak pembina dan staf 

dapat ditemukan data sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku kepala Kasie Pelayanan 

mengatakan bahwa: 

Untuk keaktifan mengikuti pelatihan para peserta sangat antusias dan selalu 

hadir kecuali ada hambatan-hambatan yang lain seperti sakit. Selanjutnya 

juga dilakukan penilaian terhadap peserta yang memiliki prestasi, informasi-

informasi peserta yang berprestasi dikumpulkan dari nara sumber bagi peserta 

yang berprestasi diberikan apresiasi. Selanjutnya pada saat ini perlengkapan 

alat untuk praktik sudah memenuhi standar tetapi alat untuk praktik masih 

kurang, bahan yang digunakan untuk menjahit dan bordir masih kurang 

berfariasi, selain itu apabila terjadi kecelakaan kerja juga terkendala dengan 

obat-obatan. Masa pelatihan yang diberikan tidak begitu lama hanya tiga 

bulan.
45

 

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Ibu Sakdiah selaku staf bagian 

pembinaan, mengatakan bahwa: 

Para peserta yang mengikuti pelatihan selalu aktif dan bersungguh-sungguh, 

pada tahap awal sudah ada perjanjian bahwa tidak boleh main-main selama 

mengikuti pelatihan keterampilan vocational. Alat yang digunakan untuk 

_______________ 
 

45 Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, selaku kepala Kasie Pelayanan pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, pada tanggal tanggal 01 November 2017. 
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praktik sudah memadai, metode-metode yang digunakan selama ini sudah 

efektif dan dapat dilanjutkan. Walau demikian pihak nara sumber hanya 

memberikan rangsangan atau pancingan kepada peserta untuk selanjutnya 

peserta yang akan mengembangkan kemampuannya sendiri. Adapun yang 

menjadi kendala yang dihadapi oleh pembina adalah daya serap peserta yang 

mengikuti pelatihan berbeda-beda karena jenjang pendidikan peserta tidak 

sama ada yang hanya lulus SD, SMP dan SMA sehingga pelatih/pembina 

yang memberi materi harus mengulang beberapa kali yang telah disampaikan 

hingga peserta betul-betul mengerti.
46

 

 

Sedangkan temuan hasil wawancara dengan beberapa orang peserta yang 

telah mengikuti pelatihan dapat diklarifikasikan sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan Siti Rokayah sebagai peserta jurusan bordir, 

mengatakan bahwa: 

Selalu aktif dan antusias mengikuti setiap kegiatan-kegiatan terutama sekali 

pada saat proses belajar, tidak pernah absen dan selalu hadir. Adapun metode 

yang digunakan oleh pembina dalam memberikan pelatihan sudah efektif 

tetapi saya lebih mudah memahami dengan menggunakan metode praktik 

secara langsung. Kesulitan dan hambatan yang dihadapi pada saat praktik 

membordir tas, jarum selalu patah.
47

 

 

Hasil wawancara dengan Herlina sebagai peserta jurusan bordir, 

mengatakan bahwa: 

Selalu hadir dan aktif dalam mengikuti pelatihan keterampilan, alat yang 

digunakan sudah memadai akan tetapi ada kesulitan pada saat membuat 

bordiran, jarum selalu patah dan benang selalu putus. Adapun metode yang 

mudah saya pahami adalah dengan menggunakan metode praktik langsung.
48

 

 

_______________ 
 
46

 Hasil wawancara dengan Ibu Sakdiah, selaku Staf  bagian Pembinaan pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, pada tanggal 11 Desember 2017. 

 
47 Hasil wawancara dengan Siti Rokayah sebagai peserta jursan Bordir pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 27 Oktober 2017. 

 
48

 Hasil wawancara dengan Herlina sebagai peserta jurusan Bordir, pada UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017.  
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Selanjutnya hasil wawancara dengan Putri Amirna sebagai peserta jurusan 

bordir, mengatakan bahwa: 

Selalu hadir pada saat proses belajar pelatihan keterampilan, alat yang 

digunakan pada saat praktik sudah memadai dan metode yang digunakan oleh 

pembina mudah dipahami semua.
49

 

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Nurul Aswad sebagai peserta jurusan 

menjahit, mengatakan bahwa: 

Setiap hari selalu hadir dan bersungguh-sungguh dalam mengikuti seluruh 

kegiatan pelatihan menjahit yang diberikan, alat yang digunakan sudah 

memadai akan tetapi kendalanya pada saat mesin jahit rusak harus menunggu 

diperbaiki terlebih dahulu dan kami tidak bisa menjahit selama menunggu 

perbaikan. Adapun metode yang mudah dipahami bagi saya adalah dengan 

menggunakan metode praktik secara langsung karena lebih memudahkan 

saya memahami apa yang diajarkan oleh pembina.
50

 

 

Hasil wawancara dengan Siti Rahmah sebagai peserta jurusan menjahit, 

mengatakan bahwa: 

Selalu hadir setiap hadir dan bersungguh-sungguh mengikuti pelatihan yang 

diberikan. Metode yang mudah dipahami adalah dengan menggunakan 

metode praktik secara langsung. Adapun yang menjadi kesulitan saya saat 

praktik adalah keseringan jarum patah pada saat menjahit.
51

 

 

Sedangkan hasil wawancara dengan Lisa Sartika sebagai peserta jurusan 

menjahit mengatakan bahwa: 

_______________ 
 
49

 Hasil wawancara dengan Putri Amirna sebagai peserta jursan Bordir pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober 2017. 

 
50 Hasil wawancara dengan Nurul Aswad sebagai peserta jurusan Menjahit, pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017. 

51 Hasil wawancara dengan Siti Rahmah sebagai peserta jurusan Menjahit, pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017.  
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Pada saat mengikuti pelatihan selalu hadir dan sedikit aktif tetapi sangat 

bersungguh-sungguh. Alat yang digunakan untuk praktik sudah memadai, 

metode yang mudah saya pahami adalah dengan melakukan praktik langsung. 

Adapun kesulitan yang dihadapi pada saat praktik adalah kesulitan pada saat 

memecahkan model baju.
52

 

 

Selain dari hasil wawancara, peneliti juga mengobservasi ruangan belajar 

dan alat yang digunakan oleh peserta. Adapun ruangan yang digunakan adalah 

pada pelajaran umum sesekali diadakan pada ruangan Aula dikarenakan peserta 

jurusan bordir dan menjahit digabungkan untuk menerima pelajaran. Untuk 

belajar praktik bordir dan menjahit terdapat ruangan khusus yang sudah 

dilengkapi dengan alat-alat. Adapun untuk alat dan bahan yang digunakan untuk 

praktik sudah memadai terdapat bahan-bahan seperti  benang, kain dan lain 

sebagainya sesuai dengan jurusan masing-masing.
53

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala Kasie 

pelayanan dan staf  bagian pembinaan serta beberapa peserta yang telah mengikuti 

pelatihan, dapat diketahui bahwa evaluasi bimbingan vocational terhadap remaja 

putus sekolah dibagi menjadi dua yaitu evalusai proses dengan evaluasi hasil. 

Adapun pada evaluasi proses, rata-rata peserta yang mengikuti pelatihan selalu 

hadir dan tidak ada unsur paksaan dari pihak lain. Alat yang digunakan sudah 

memadai tetapi masih kurang efektif dikarenakan sebagian alat yang digunakan 

_______________ 

52 Hasil wawancara dengan Lisa Sartika sebagai peserta jurusan Menjahit, pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 29 Oktober2017. 

53 Hasil observasi proses belajar peserta pada UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, 

pada tanggal 29 Oktober 2017. 
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oleh peserta pada saat praktik masih ada yang mudah rusak seperti mesin dan 

jarum yang patah.   

Sedangkah pada evaluasi hasil, sebagian dari peserta masih merasa 

kesulitan pada saat praktik membordir atau menjahit. Kebanyakan dari peserta 

lebih mudah memahami metode praktik langsung. Peserta yang berprestasi akan 

dinilai dan diberikan penghargaan tujuanya untuk meningkatkan motivasi peserta 

dalam mengikuti pelatihan. 

 

5. Program Tindak Lanjut 

Setelah peneliti melakukan wawancara dan mengambil dokumentasi 

tentang program tindak lanjut, maka hasil penelitian dapat dilihat dari tiga sumber 

data yaitu pembina/pelatih, staf dan peserta yang telah mengikuti pelatihan. Oleh 

karena itu, temuan hasil wawancara dari pihak pembina dan staf dapat ditemukan 

data sebagai berikut: 

Pertama, hasil wawancara dengan Bapak Faisal selaku kepala Kasie 

Pelayanan, mengatakan bahwa program tindak lanjut yang dilakukan adalah: 

Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan akan di pulangkan ke daerah 

asal masing-masing selanjutnya enam bulan kemudian pihak UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna akan kelapangan untuk melihat perkembangan 

peserta, jika ada peserta yang membuka usaha maka akan dibantu peralatan 

untuk usahanya. Untuk partner kerja sama tidak ada, peserta hanya di 

rekomendasikan dengan sertifikat yang telah didapat selama mengikuti 

pelatihan.
54

  

 

_______________ 
 

54 Hasil wawancara dengan Bapak Faisal, selaku kepala Kasie Pelayanan pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, pada tanggal tanggal 01 November 2017. 
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Kedua, hasil wawancara dengan Ibu Sakdiah selaku staf bagian 

pembinaan, mengatakan bahwa program tindak lanjut yang dilakukan adalah: 

Peserta yang telah selesai mengikuti pelatihan dan sudah dipulangkan 

kedaerah asal masing-masing, selanjutnya pihak UPTD Rumoh Seujahtera 

Jroh Naguna melakukan pembinaan lanjutan/ monitoring ketempat peserta 

yang telah mengikuti pelatihan tujuannya untuk melihat perkembangan 

peserta setelah selesai mengikuti pelatihan.
55

 

 

Sejalan dengan hal ini, Ibu Hersie Malahayatie selaku kepala Kasie 

Pembinaan mengatakan bahwa program tindak lanjut yang dilakukan adalah: 

Sebelum peserta dipulangkan kedaerah masing-masing terlebih dahulu 

mereka dibekali dengan toolkit
56

 yang akan mereka bawa pulang. Peserta 

yang sudah selesai akan dipantau kembali tujuannya adalah jika usaha yang 

mereka lakukan berjalan dengan lancar maka pihak UPTD Rumoh Seujahtera 

Jroh Naguna akan memberika bantuan lanjutan. Pemantauan dilakukan oleh 

pihak UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna langsung mendatangkan lokasi 

peserta, selain itu juga dapat melalui bantuan dari dinas sosial kabupaten/ 

kota dan bantuan dari TKSK.
57

 

 

Informasi di atas diperkuat oleh pendapat yang dikemuakan oleh Bapak 

Saifullah selaku kepala UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, beliau 

mengatakan bahwa: 

Program tindak lanjut yang dilakukan adalah pihak UPTD Rumoh Seujahtera 

Jroh Naguna mengevaluasi kedaerah kabupaten/kota alamat peserta. Hal 

demikian dapat dilakukan melalui bantuan dinas sosial kabupaten/kota dan 

TKSK pertama sekali mengirimkan surat kesana bahwa pihak UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna akan kesana untuk memantau perkembangan peserta 

_______________ 
 
55

 Hasil wawancara dengan Ibu Sakdiah, selaku Staf  bagian Pembinaan pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, pada tanggal 11 Desember 2017. 

56
 Toolkit merupakan alat atau perkakas yang diberikan oleh UPTD Rumoh Seujahtera 

Jroh Naguna kepada remaja putus sekolah yang pernah mengikuti pelatihan keterampilan pada 

UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna. 

57
 Hasil wawancara dengan Ibu Hersie Malahayatie, Kepala Kasie Pembinaan UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh,  pada Tanggal 13 Desember 2017. 
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yang telah selesai mengikuti pelatihan. Jika ada peserta yang telah berhasil 

membuka usaha makan akan ditambah fasilitas lanjutan kepada peserta 

misalnya seperti menjahit akan diberikan kain, dll.
58

 

  

Sedangkan temuan hasil wawancara dengan beberapa orang peserta yang 

telah mengikuti pelatihan dapat diklarifikasikan sebagai berikut: 

Hasil wawancara dengan Siti rokayah sebagai peserta jurusan bordir, 

mengatakan bahwa program tindak lanjut yang dilakukan adalah: 

Setelah selesai pembinaan kami akan dipulangkan kedaerah asal masing-

masing. Sebelum pulang ada penyerahan sertifikat dan alat yang akan kami 

bawa pulang, selanjutnya kami akan di pantau kembali oleh pihak UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna. Untuk sesama alumi kami memiliki 

komunitas jaringan tetapi kalau dengan pihak pembina tidak ada.
59

 

 

Selanjutnya hasil wawancara dengan Winda Rahmika sebagai peserta 

menjahit, mengatakan bahwa program tindak lanjut yang dilakukan adalah: 

Setelah selesai mengikuti pelatihan selama tiga bulan penuh, kami diberikan 

sertifikat dan alat menjahit selanjutnya kami dipulangkan dan beberapa bulan 

kemudian kami akan dipantau kembali oleh pihak UPTD Rumoh Seujahtera 

Jroh Naguna dan kami tidak punya komunitas jaringan dengan pihak UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, kami hanya memiliki komunitas jaringan 

dengan sesama alumni.
60

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala UPTD Rumoh Seujahtera 

Jroh Naguna, Kasie Pembinaan, Kasie pelayanan dan staf bagian pembinaan serta 

beberapa peserta yang telah mengikuti pelatihan dapat diketahui bahwa program 

_______________ 

58 Hasil wawancara dengan Bapak Saifullah, Kepala UPTD Rumoh Seujahtera Jroh 

Naguna Banda  Aceh, pada tanggal 11 Desember 2017. 

59 Hasil Wawancara dengan Siti Rokayah sebagai peserta jursan Bordir pada UPTD 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 27 Oktober 2017. 

 
60 Hasil wawancara dengan Winda Rahmika sebagai peserta jurusan Menjahit, pada 

UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, pada tanggal 28 Oktober2017. 
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tindak lanjut yang dilakukan adalah (a) memberikan sertifikat dan toolkit, (b) 

bimbingan lanjut, (c) monitoring kelapangan, (d) memberikan bantuan lanjutan 

terhadap peserta yang telah membuka usaha pada bidang bordir atau menjahit.  

Adapun maksud dan tujuan dari pemberian toolkit kepada peserta yang 

telah selesai mengikuti pelatihan adalah untuk membantu mereka dalam 

mengaplikasikan keterampilan yang telah mereka dapatkan selama mengikuti 

pelatihan. Toolkit tersebut diberikan sebagai bahan dasar remaja putus sekolah 

untuk meningkatkan keberhasilan mereka dalam membuka lapangan pekerjaan 

dengan menggunakan toolkit sebagai alat utama. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan deskripsi dan pembahasan data penelitian, maka dapat 

dinyatakan bahwa penerapan bimbingan vocational yang diberikan kepada remaja 

putus sekolah pada UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna Banda Aceh, sudah 

efektif. Pernyataan ini didasarkan dari beberapa temuan penelitian, yaitu:  

Pertama, dilihat dari tujuan bimbingan vocational yang dilakukan adalah 

untuk membantu remaja putus sekolah agar mampu mengembangkan diri dalam 

bakat minat pada bidang bordir dan menjahit, menjadi seorang yang ahli dan 

profesional dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri, produk-produknya dapat 

dipasarkan secara profesional. Tujuan tersebut sudah berjalan dengan baik dalam 

megembangkan bakat minat remaja putus sekolah, tetapi untuk menjadi seorang 

yang profesional belum sepenuhnya tercapai karena waktu pelatihan yang 

diberikan hanya tiga bulan. 

 Kedua, dilihat dari proses bimbingan vocational yang dilakukan sudah 

sistematis, hal ini dapat dilihat dari modul yang diberikan, tata cara pelatihan yang 

diterapkan, metode penyampaian. Proses tersebut memperlihatkan penuh 

perencanaan dan persiapan sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.  

Ketiga, dilihat dari tahap-tahap pelaksanaan yang dilakukan sudah 

terstruktur, hal ini dapat dilihat dari seleksi awal dan wawancara yang dilakukan, 

memberikan konseling awal, tata cara pemberian materi dimulai dari materi
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umum dan agama terlebih dahulu baru dilanjutkan dengan pemberian materi 

pokok bordir dan menjahit selanjutnya dilakukan praktik. Tahap-tahap tersebut 

memperlihatkan penuh dengan perencanaan dan persiapan. 

Keempat, dilihat dari hasil evaluasi yang dilakukan sudah efektif, hal ini 

dapat dilihat dari evaluasi proses yang dilakukan dimana remaja putus sekolah 

yang mengikuti pelatihan selalu hadir, pada alat-alat yang digunakan belum 

sepenuhnya memadai dikarenakan sebagian alat masih mudah rusak seperti jarum 

patah dan mesin jahit yang mudah rusak. Dilihat dari evaluasi hasil, remaja putus 

sekolah yang mengikuti pelatihan mudah memahami dengan menggunakan 

metode praktik langsung. 

Kelima, dilihat dari program tindak lanjut yang dilakukan sangat bagus, 

hal ini dapat dilihat dari pemberian sertifikat dan toolkit yang bertujuan untuk 

memudahkan mereka membuka usaha pada bidang bordir dan menjahit. Setelah 

selesai mengikuti pelatihan pembina akan melakukan monitoring kelapangan dan 

melihat perkembangan remaja putus sekolah jika ada yang membuka usaha maka 

mereka akan diberikan bantuan lanjutan.  

 

B. SARAN 

Adapun saran-saran yang ingin diajukan kepada pihak terkait dengan 

penelitian ini, adalah: 

1. Untuk Lembaga Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumoh Seujahtera 

Jroh Naguna. 
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Peneliti menyarankan agar pihak UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna 

memperpanjang waktu pelatihan yang diberikan kepada remaja putus 

sekolah, agar mereka dapat memperdalam ilmunya dan mengembangkan 

potensi yang mereka miliki pada setiap jurusan yang akan dipilih. Peneliti 

juga menyarankan agar fasilitas yang diberikan dapat ditambahkan lagi 

dan disesuaikan dengan kebutuhan para remaja putus sekolah yang 

mengikuti pelatihan. Untuk memudahkan monitoring kelapangan peneliti 

menyarankan agar pihak UPTD Rumoh Seujahtera dengan peserta yang 

sudah menjadi alumni dapat membuat sebuah komunitas jaringan sosial 

tujuannya agar memudahkan pembina untuk melihat perkembangan 

remaja putus sekolah yang sudah selesai dibina. 

2. Untuk Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Aceh 

Peneliti menyarankan kepada pemerintah kabupaten/kota agar dapat 

memberikan dukungan penuh kepada remaja putus sekolah yang 

mengikuti pelatihan, setelah mereka kembali diharapkan pemerintah dapat 

memberikan pekerjaan agar mereka dapat mengembangkan potensi yang 

ada pada diri mereka. 

3. Untuk Remaja Putus Sekolah yang mengikuti Pelatihan 

Peneliti menyarankan agar para peserta yang mengikuti pelatihan lebih 

bersungguh-sungguh dan mengembangkan ilmu yang sudah didapatkan. 

Peneliti juga menyarankan agar dapat menggunakan dan memanfaatkan 

toolkit yang diberikan kepada hal-hal positif dan membuka usaha sendiri 

serta mampu membagikan ilmu yang didapatkan kepada orang lain. 
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Pedoman wawancara: 

PENERAPAN BIMBINGAN VOCATIONAL 

TERHADAP REMAJA PUTUS SEKOLAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS 

DINAS (UPTD) RUMOH SEUJAHTERA JROH NAGUNA 

BANDA ACEH 

 

Oleh: Mulia Mita Ayu/ 421307285 

 

No Aspek Uraian  

1 Tujuan  Memperoleh informasi yang mendalam tentang: 

1. Gambaran umum UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, 

sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, jenis-jenis 

pelatihan. 

2. Tujuan bimbingan vocational 

3. Proses bimbingan vocational 

4. Tahap pelaksanaan bimbingan vocational 

5. Teknik evalusai hasil 

6. Program tindak lanjut 

2 Tehnik 

pengumpulan 

data 

1. Pegamatan (observasi) 

2. Wawancara (intervew) 

3. Dokumentasi  

3 Informan dan 

responden 

Informan: Kepala UPTD Rumoh Seujahtera, Pembina/ Pelatih, Staf 

UPTD Rumoh Seujahtera. 

Responden: sepuluh orang peserta yang telah mengikuti pelatihan 

4 Waktu 60 menit 

5 Lokasi UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna, Banda Aceh 

6 Langkah-

langkah (proses) 

wawancara 

mendalam 

1. Memperkenalkan diri 

2. Menjelaskan maksud dan tujuan peneliti. 

3. Meminta kesediaan informan dan responden untuk 

diwawancarai, dicatat dan atau  direkam sebagai data 

penelitian. 

4. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab sesuai 

dengan pedoman wawancara. 

5. Meminta persetujuan informan dan responden bahwa data 

yang diberikan akan dijadikan dokumen dalam penelitian. 

6. Konfirmasi semua hasil catatan dan rekaman dengan 

informan dan responden untuk akurasi informasi yang 

diperoleh. 

7. Menyampaikan informasi kepada informan dan responden 

atas waktu dan infromasi yang diberikan. 

8. Meminta kesediaan informan dan responden menerima 

peneliti kembali jika memerlukan informasi tambahan. 

9. Mengakhiri wawancara dan berpamitan. 

7 Perlengkapan/ 

alat yang 

digunakan 

1. Alat tulis (ballpoint dan catatan penelitian lapangan) 

2. Alat perekan visual (kamera) 

3. Alat perekam audio (aplikasi perekam suara dari telepon 

genggam) 

 



Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi S1: 

PENERAPAN BIMBINGAN VOCATIONAL  

TERHADAP REMAJA PUTUS SEKOLAH PADA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMOH 

SEUJAHTERA JROH NAGUNA  

BANDA ACEH 

 

Pedoman Wawancara Dengan: Peserta Pelatihan Keterampilan 

 

Identitas Responden   : 

Nama Lengkap   : 

Tempat/ Tanggal Lahir  : 

Pekerjaan/ Jabatan   : 

Alamat     : 

Tempat dan Tanggal Wawancara : 

 

Pengantar: 

 

1. Penelitian ini dimohon agar saudara dan saudari memberikan informasi 

mengenai data yang berhubungan dengan isi penelitian ini.  

2. Mohon kiranya saudara dan saudari besedia memberikan data untuk digunakan 

dalam penelitian ini.  

3. Mohon kiranya saudara dan saudari meluangkan waktunya untuk memberikan 

informasi mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Mohon kiranya saudara dan saudari setuju bahwa data yang diberikan akan 

dijadikan dokumen dalam penelitian ini. 

5. Mohon kiranya saudara dan saudari memberi izin informasi yang disampaikan 

dicatat atau direkam sebagai data penelitian. 

6. Bahwa data keterangan tidak disalahgunakan hanya untuk kepentingan skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 



A. Apa tujuan bimbingan vocational yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja putus sekolah? 

1. Apakah Saudara atau Saudari memahami secara umum tujuan diberikan 

bimbingan keterampilan oleh pembina? 

2. Apakah Saudara atau Saudari dapat memahami tujuan secara khusus 

diberikan pelatihan dari seluruh keterampilan yang saudara  terima oleh 

pembina?  

3. Apakah Saudara atau Saudari memilih sendiri keterampilan secara khusus 

sesuai dengan potensi yang saudara miliki atau mencakup semua 

keterampilan yang ada?  

4. Bagaimana target skill keterampilan yang Saudara atau Saudari harapkan 

setelah selesai dibina? 

 

B. Bagaimana proses bimbingan vocational yang diberikan oleh Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja putus sekolah? 

1. Apakah ada panduan khusus pada saat Saudara atau saudari menerima 

pelatihan keterampilan dari pembina?  

2. Bagaimana panduan dari seluruh keterampilan yang Saudara atau Saudari 

terima oleh pembina? 

3. Berapa orang pembimbing yang telah ditetapkan untuk  memberikan 

pelatihan kepada Saudara atau Saudari? 

4. Apakah Saudara atau Saudari dapat menjelaskan kepada saya, bagaimana 

cara pembina memberikan pelatihan apakah dengan cara kelompok atau 

secara individual? 

5.  Bagaimana jadwal pelatihan yang telah ditetapkan oleh pembina dalam 

memberikan pelatihan kepada Saudara atau Saudari? 

6. Berapa lama waktu yang telah ditetapkan setiap hari oleh pembina pada 

saat memberikan pelatihan kepada Saudara atau Saudari? 

7. Apakah Saudara atau Saudari dapat menjelaskan teknik apa yang 

digunakan oleh Pembina apakah dengan menggunakan metode ceramah 

atau dengan metode praktek langsung? 

8. Kesulitan apa saja yang saudara temui pada saat mengikuti pelatihan 

keterampilan bimbingan? 

 

C. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan bimbingan vocational yang diberikan oleh 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap Remaja 

Putus Sekolah? 

1. Apakah Saudara atau Saudari mengetahui tahap-tahap yang telah 

ditetapkan oleh pembina dalam memberikan pelatihan  keterampilan? 

2. Apakah tahap pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pembina secara 

terstruktur?  

3. Apakah ada kendala pada setiap tahap pelatihan keterampilan yang 

diberikan oleh pembina kepada Saudara atau saudari? 

4. Kendala apa saja yang Saudara atau Saudari terima pada setiap tahap 

pelatihan keterampilan?  



D. Bagaimana hasil evaluasi bimbingan vocational yang dilakukan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja putus 

sekolah? 

1. Apakah Saudara atau Saudari selalu hadir dan berperan aktif menerima 

pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pembina? 

2. Apakah Saudara atau Saudari senang dan bersungguh-sungguh dalam 

mengikuti pelatihan keterampilan? 

3. Apakah Saudari atau Saudari senang dengan perlengkapan alat-alat yang 

digunakan oleh pembina? 

4. Apakah semua alat untuk pelatihan keterampilan yang diberikan oleh 

pembina sudah memadai? 

5. Apakah metode pelatihan keterampilan yang diberikan oleh pembina 

sudah berjalan efektiv atau tidak? 

6. Apakah Saudara atau Saudari mudah memahami pelatihan dengan 

menggunakan metode ceramah atau dengan menggunakna metode 

praktek? 

 

E. Apa program tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja putus sekolah? 

1. Apakah saudara atau saudar memahami program tindak lanjut yang 

diberikan oleh pembina untuk setiap keterampialn yang sudah diterima 

selama pembinaan? 

2. Apakah setelah Saudara atau Saudari menerima pelatihan keterampilan 

yang diberikan oleh pembina dapat dipulangkan? 

3. Apakah terdapat fasilitas khusus untuk menerapkan praktek lanjutan 

disetiap bidang keterampilan? 

4. Apakah pembina melakukan pemantauan kembali setelah Saudara atau 

Saudari mengikuti pelatihan keterampilan? 

5. Bagaimana pemantauan yang dilakukan oleh pembina  setelah Saudara 

atau Saudari mengikuti pelatihan? 

6. Apakah ada komunitas jaringan seluruh alumni dengan pihak Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna? 

     

 

 



Pedoman Wawancara Penelitian Skripsi S1: 

PENERAPAN BIMBINGAN VOCATIONAL  

TERHADAP REMAJA PUTUS SEKOLAH PADA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) RUMOH 

SEUJAHTERA JROH NAGUNA  

BANDA ACEH 

 
Pedoman Wawancara Dengan: Kepala UPTD Rumoh Seujahtera Jroh 

Naguna, Pembina/ Pelatih, dan Staff UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna  

 

Identitas Informan: 

Nama Lengkap   : 

Tempat/ Tanggal Lahir  : 

Pekerjaan/ Jabatan   : 

Alamat     : 

Tempat dan Tanggal Wawancara : 

 

Pengantar: 

1. Penelitian ini dimohon agar bapak dan ibu memberikan informasi mengenai 

data yang berhubungan dengan penelitian ini.  

2. Mohon kiranya bapak dan ibu besedia memberikan data untuk digunakan 

dalam penelitian ini.  

3. Mohon kiranya bapak dan ibu meluangkan waktunya untuk memberikan 

informasi mengenai hal yang berhubungan dengan penelitian ini. 

4. Mohon kiranya bapak dan ibu setuju bahwa data yang diberikan akan dijadikan 

dokumen dalam penelitian ini. 

5. Mohon kiranya bapak dan ibu memberi izin informasi yang disampaikan 

dicatat atau direkam sebagai data penelitian. 

6. Bahwa data keterangan tidak disalahgunakan hanya untuk kepentingan skripsi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A. Apa tujuan bimbingan vocational yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis 

Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja putus sekolah? 

1. Apakah Bapak atau Ibu dapat menceritakan kenapa ada tujuh keterampilan 

yang diberikan kepada peserta? 

2. Apakah Bapak atau Ibu dapat menjelaskan kepada saya tentang apa yang 

menjadi tujuan umum diberikan bimbingan keterampilan di Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna ini? 

3. Apakah Bapak atau Ibu bisa menjelaskan kepada saya tentang apa yang 

menjadi  tujuan khusus diberikan pelatihan dari tujuh keterampilan 

terhadap peserta? 

4. Apakah peserta yang dibina dipilih sendiri keterampilannya secara khusus 

sesuai dengan kemampuan yang dimiliki atau mencakup semua 

keterampilan yang ada? 

5. Bagaimana target skill keterampilan yang diharapkan setelah pembinaan  

apakah menjadi seorang ahli? 

6. Dalam pembinaan keterampilan terhadap peserta apakah ada kaitannya 

dengan pembangunan Kota Banda Aceh untuk kedepannya? 

7. Adakah kendala yang Bapak atau Ibu dapatkan selama mencapai tujuan? 

 

B. Bagaimana proses bimbingan vocational yang diberikan oleh Unit Pelaksana 

Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja putus sekolah? 

1. Apakah ada panduan khusus yang Bapak atau Ibu berikan dalam pelatihan 

keterampilan terhadap peserta? 

2. Apakah setiap keterampilan yang Bapak atau Ibu berikan panduannya 

berbeda-beda? 

3. Bagaimana panduan yang Bapak atau Ibu berikan pada keterampilan 

pelatihan menjahit, bordir, las karbit, ketok duko, montir sepeda, perbot 

dan elektronik? 

4. Berapa orang pembimbing yang telah ditetapkan untuk  memberikan 

pelatihan pada setiap bidang keterampilan? 

5. Bagaimana cara Bapak atau Ibu dalam membagi peserta untuk diberikan 

pelatihan apakah secara kelompok atau secara individual? 

6. Bagaimana jadwal pelatihan yang telah Bapak atau Ibu tetapkan dalam 

meberikan pelatihan? 

7. Berapa lama waktu yang telah Bapak atau Ibu tetapkan setiap hari pada 

saat memberikan pelatihan kepada peserta? 

8. Bagaimana dengan aturan pembinaan yang telah Bapak atau Ibu tetapkan 

dalam memberikan pelatihan terhadap peserta? 

9. Bagaimana teknik Bapak atau Ibu pakai untuk memberikan pelatihan 

apakah dengan menggunakan metode ceramah atau dengan metode 

praktek langsung? 

10. Apa saja kendala Bapak atau Ibu pada saat memberikan pelatihan 

keterampilan?  

11. Apakah ada kegiatan pelatihan yang tidak sesuai dengan rencana Bapak 

atau Ibu? 



C. Bagaimana tahap-tahap pelaksanaan bimbingan vocational yang diberikan oleh 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap Remaja 

Putus Sekolah? 

1. Bagaimana tahap-tahap yang telah Bapak atau Ibu tetapkan dalam 

memberikan pelatihan keterampilan menjahit, bordir, las karbit, ketok 

duko, montir sepeda, perbot dan elektronik? 

2. Apakah setiap keterampilan tahapan yang diberikan sama? 

3. Apakah tahap pelatihan keterampilan yang Bapak atau Ibu berikan secara 

terstruktur?  

4. Bagaimana tahapan yang Bapak atau Ibu berikan pada saat pelatihan 

dengan menggunakan metode ceramah?  

5. Bagaimana tahapan yang Bapak atau Ibu berikan pada saat pelatihan 

keterampilan dengan menggunakan metode praktek?  

6. Apakah ada kendala pada setiap tahap pelatihan keterampilan yang Bapak 

atau Ibu berikan? 

7. Kendala apa saja yang Bapak atau Ibu dapatkan pada setiap tahap 

pelatihan keterampilan? 

 

D. Bagaimana hasil evaluasi bimbingan vocational yang dilakukan oleh Unit 

Pelaksana Teknis Dinas Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja putus 

sekolah? 

1. Bagaimana kehadiran dan keaktifan peserta pada saat Bapak atau Ibu 

memberikan pelatihan keterampilan menjahit, bordir, las karbit, ketok 

duko, montir sepeda, perbot dan elektronik? 

2. Bagaimana kesungguhan peserta dalam mengikuti pelatihan keterampilan? 

3. Bagaimana dengan perlengkapan alat-alat yang digunakan pada saat Bapak 

atau Ibu memberikan pelatihan terhadap peserta? 

4. Apakah semua alat untuk pelatihan keterampilan sudah memadai? 

5. Apakah metode pelatihan keterampilan yang Bapak atau Ibu diberikan 

sudah berjalan efektiv atau tidak? 

6. Apakah metode yang telah Bapak atau Ibu berikan dapat dilanjutkan atau 

ditambah dengan metode yang lain lagi? 

7. Apakah peserta mudah memahami pelatihan yang Bapak atau Ibu berikan 

dengan menggunakan metode ceramah atau praktek? 

8. Apa saja hambatan yang Bapak atau Ibu temui selama membeikan 

pelatihan keterampilan? 

9. Bagaimana solusi Bapak atau Ibu untuk menyelesaikan kendala yang 

didapatkan pada saat memberikan pelatihan keterampilan? 

 

E. Apa program tindak lanjut yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas 

Rumoh Seujahtera Jroh Naguna terhadap remaja putus sekolah? 

1. Bagaimana tindak lanjut untuk setiap keterampilan menjahit, bordir, las 

karbit, ketok duko, montir sepeda, perbot dan elektronik yang diberikan 

terhadap peserta? 

2. Apakah setelah Bapak atau Ibu selesai memberikan  pelatihan peserta 

dapat dipulangkan? 



3. Apakah terdapat fasilitas khusus untuk menerapkan praktek lanjutan 

disetiap bidang keterampilan? 

4. Apakah terdapat partner kerja sama untuk menampung peserta yang telah 

mempunyai keahlian yang sesuai dengan potensi yang dimiliki? 

5. Apakah ada pemantauan kembali yang Bapak atau Ibu lakukan setelah 

peserta mengikuti pelatihan? 

6. Bagaimana pemantauan terhadap peserta setelah mengikuti pelatihan? 

7. Apakah ada komunitas jaringan seluruh alumni dengan pihak Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna? 

     



Gambar: wawancara dengan Kepala UPTD Rumoh Seujahtera Jroh 

Naguna, Kasie Pembinaan, Kasie Pelayanan dan Staf UPTD Rumoh 

Seujahtera Jroh Naguna 

 

 

 

 

Gambar: wawancara dengan beberapa orang peserta yang telah mengikuti 

pelatihan 



Gambar: peserta yang lagi belajar 

 

 

 

Gambar: Toolkit yang diberikan oleh pihak UPTD Rumoh Seujahtera Jroh 

Naguna 

 

 

 

 



Gambar: Lingkungan UPTD Rumoh Seujahtera Jroh Naguna 
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