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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kehadirat Allah S.W.T karena berkat hidayah-Nya saya, dapat 

menyelesaikan proposal penelitian ini dengan sebaik – baiknya. 

Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan nabi besar kita, 

yaitu nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan kita dari zaman jahiliah ke zaman 

yang islamiah atau  zaman yang terang benderang. 

Proposal penelitian ini berisi tentang Efektifitas Pengelolaan dan Pembelajaran 

Lembaga Kursus Bahasa Inggris Sebagai Suplemen Pendidikan Anak yang disusun untuk 

memenuhi salah satu tugas mata kuliah Penelitian Sosial. 

Proposal ini juga diharapkan dapat menambah wawasan kepada masyarakat umum 

khususnya para pengelola lembaga kursus tentang keefektifitasan pengelolaan dan 

pembelajaran lembaga kursus. 

Demikianlah proposal penelitian ini dibuat Semoga makalah ini dapat bermanfaat 

bagi kita semua.  Mohon maaf apabila didalam makalah ini terdapat beberapa kesalahan yang 

tidak disengaja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan 

bahwa penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan melalui dua jalur, yaitu jalur pendidikan 

sekolah dan jalur pendidikan luar sekolah atau bisa disebut pendidikan nonformal. Jalur 

pendidikan nonformal merupakan kegiatan pendididikan diluar sistem persekolahan yang 

sistematis dan terorganisasi. Dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting dari 

kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di 

dalam mencapai tujuan belajarnya. 

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, 

pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 

pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain 

yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan 

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

masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus didefinisikan sebagai 

satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas sekumpulan orang yang memberikan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu bagi warga belajar. Pengetahuan, keterampilan 

dan sikap yang diberikan kepada warga belajar diberikan dalam waktu yang singkat tanpa 

harus berjenjang atau bersinambungan. 

Ditengah era globalisasi seperti sekarang ini, lembaga pendidikan seperti lembaga 

kursus bahasa Inggris rasanya sudah wajib menjadi suplemen sebagai asupan pembelajaran 

anak. Karena bahasa Inggris merupakan sebagai salah satu bahasa internasional yang 

digunakan dalam bahasa pergaulan, perdagangan dan juga pendidikan memiliki peran yang 

sangat strategis dalam kesuksesan seseorang, sehingga masyarakat terdorong untuk 

mempelajarinya agar tidak kalah dengan persaingan dunia internasional yang semakin ketat. 

Banyak para orang tua yang rela membayarkan uangnya ratusan ribu bahkan jutaan 

rupiah agar anaknya dapat mempelajari dan fasih berbicara bahasa Inggris. Hanya untuk 

sekedar meningkatkan nilai bahasa Inggris di sekolah atau bahkan mimpi agar anak dapat 
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bersekolah sampai ke luar negeri saat ini sudah bukan menjadi suatu hal yang luar biasa lagi. 

Maka dari itu, banyak pembisnis yang mulai mendirikan lembaga kursus dan berlomba-

lomba membuat lembaganya menjadi lembaga kursus paling handal. Karena faktanya, 

pembelajaran bahasa Inggris di sekolah tidak sepenuhnya dapat membantu anak lancar dalam 

berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. 

Namun tidak semua pengelolaan dan pembelajaran di lembaga kursus bahasa Inggris 

saat ini sudah sepenuhnya efektif dalam hal pengelolaan dan pembelajaran untuk peserta 

didik. Hal ini lah yang harus diperhatikan oleh pemerintah, khususnya di bidang pendidikan 

nonformal dalam memberikan pengarahan kepada pengelola lembaga agar para orang tua 

tidak sia-sia membayarkan uangnya untuk memperoleh pendidikan bahasa di lembaga kursus 

yang nantinya akan membantu anak dalam memperoleh pekerjaan dan meningkatkan 

kesejahteraannya dimasa depan nanti. 

 

B. Identifikasi Masalah 

a. Kurangnya tenaga pendidik yang profesional 

b. Ketidak-sesuaian perencanaan dan pengelolaan lembaga kursus dengan standarisasi 

pemerintah 

c. Pembelajaran lembaga kursus yang masih belum terfokus 

d. Kualitas lembaga kursus yang masih kurang 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas maka dapat disimpulkan rumusan 

masalah sebagai berikut: 

a. Hal apakah yang menyebabkan kurang efektifnya pengelolaan dan pembelajaran 

lembaga  kursus? 

b. Bagaimana dampak dari kurang efektifnya pengelolaan dan pembelajaran pada warga 

belajar? 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

a. Untuk memberikan penjelasan bagaimana keefektifan lembaga kursus saat ini. 

b. Untuk memberi gambaran mengenai hal-hal yang menjadi penyebab kurang 

efektifnya pengelolaan dan pembelajaran lembaga kursus 

c. Untuk memberikan penjelasan tentang dampak dari kurang efektifnya pengelolaan 

dan pembelajaran pada warga belajar 

 

E. Kegunaan Penelitian 

 

1. Kegunaan Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber pengetahuan yang berarti bagi 

dunia akademis, sehingga dapat dijadikan referensi dalam melakukan telaah  kajian 

mengenai  efektifitas pengelolaan dan pembelajaran Lembaga Kursus Bahasa 

Inggris saat ini. 

 

2. Kegunaan Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan untuk dunia 

kependidikan khususnya dalam pendidikan non-formal bagi Warga Belajar/Peserta 

Didik   dalam meningkatkan mutu  pembelajaran dan pengelolaan lembaga kursus 

demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. 

 

3. Kegunaan bagi penulis 

Bagi penulis, melakukan penelitian dan membuat tulisan itu sangat berguna untuk 

meningkatkan pengetahuan atau wawasan dengan cara berkomunikasi langsung 

dengan masyarakat. Serta dapat melatih kemampuan penulis, baik dalam konteks 

menuangkan hasil pikiran dalam bentuk tulisan, maupun sebagai bahan penulis untuk 

menjadi tutor. 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

 Pendidikan Non Formal  

Pendidikan nonformal merupakan kegiatan yang terorganisasi dan sistematis, diluar 

sistem persekolahan yang mapan. Dilakukan secara mandiri atau merupakan bagian penting 

dari kegiatan yang lebih luas, yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu 

demi mencapai tujuan belajarnya. Keunggulan pendidikan non formal antara lain; dari segi 

biaya lebih murah dibandingkan dengan biaya yang digunakan dalam pendidikan formal, 

pendidikan non formal lebih berkaitan dengan kebutuhan masyarakat, dan pendidikan non 

formal pun memiliki program yang fleksibel. Selain keunggulan tersebut, pendidikan non 

formal juga memiliki kelemahan, yakni kurangnya koordinasi, disebabkan oleh keragaman 

dan luasnya program yang diselenggarakan oleh berbagai pihak, tenaga pendidik atau sumber 

belajar professional masih kurang, dan motivasi belajar peserta didik yang relatif rendah. 

Pendidikan non formal mencakup : 

1. Pendidikan massa adalah kesempatan pendidikan yang diberikan kepada masyarakat luas 

dengan tujuan untuk membantu masyarakat sehingga warganya memiliki kecakapan 

menulis, membaca, menghitung dan pengetahuan umum yang diperlukan dalam upaya 

peningkatan taraf hidup dan penghidupannya sebagai warga masyarakat dan warga 

Negara yang bertanggung jawab.  

2. Pendidikan orang dewasa adalah pendidikan yang disediakan untuk membelajarkan 

orang dewasa. Pendidikan orang dewasa memiliki berbagai corak seperti pendidikan 

berkelanjutan, pendidikan perbaikan, pendidikan popular, pendidikan kader, pendidikan 

kehidupan keluarga dan pendidikan perluasan.  
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Kehadiran pendidikan non formal ditopang oleh tiga factor yaitu : para praktisi di 

masyarakat, para pengkritik terhadap pendidikan formal, dan para perencana pendidik untuk 

pembangunan pendidikan di tingkat internasional. Fungsi pendidikan non formal yaitu 

sebagai pelengkap pendidikan formal, sebagai penambah pendidikan formal, dan sebagai 

pengganti pendidikan formal. Ada 4 asas yang mendasari pendidikan non formal yaitu asas 

kebutuhan, asas pendidikan sepanjang hayat, asas relevansi dengan pembangunan 

masyarakat, asas wawasan ke masa depan.  

 Lembaga Kursus 

Kursus didefinisikan sebagai satuan pendidikan luar sekolah yang terdiri atas 

sekumpulan orang yang memberikan pengetahuan, keterampilan dan sikap tertentu bagi 

warga belajar. Pengetauan, keterampilan dan sikap yang diberikan kepada warga belajar 

diberikan dalam waktu yang singkat. Jenis kursus antara lain : Kursus bimbingan belajar 

(seperti: bahasa Inggris, bahasa Jepang, matematika) atau kursus keterampilan (seperti: 

kursus komputer, kursus menjahit, kursus elektro) dan lain sebagainya. 

Kursus pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat selanjutnya disebut 

kursus, adalah satuan pendidikan luar sekolah yang menyediakan berbagai jenis pengetahuan, 

keterampilan, dan sikap mental bagi warga belajar yang memerlukan bekal dalam 

mengembangkan diri. Kursus dilaksanakan oleh dan untuk masyarakat dengan swadaya dan 

swadana masyarakat.  

Kursus sebagai salah satu bentuk penyelenggaraan pendidikan pada jalur pendidikan 

nonformal mempunyai kaitan yang sangat erat dengan jalur pendidikan formal. Selain 

memberikan kesempatan bagi peserta didik yang ingin mengembangkan keterampilannya 

pada jenis pendidikan tertentu yang telah ada di jalur pendidikan formal juga memberikan 
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kesempatan bagi masyarakat yang ingin mengembangkan pendidikan keterampilannya yang 

tidak dapat ditempuh dan tidak terpenuhi pada jalur pendidikan formal. 

Agar penyelenggaraan kursus tetap relevan dengan tujuan pendidikan nasional serta 

mampu memberikan kontribusi terhadap tuntutan masyarakat, penyelenggaraan kursus ini 

harus senantiasa mendapatkan pembinaan secara terus-menerus dan berkesinambungan. 

Pembinaan terhadap kursus ini diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 0151/U/1977 tentang Pokok-pokok Pelaksanaan 

Pembinaan Program Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat. 

Kepmendikbud tersebut mengatur tugas dan wewenang pembinaan Dirjen Diklusepora antara 

lain; 1) bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan teknis pendidikan luar 

sekolah yang diselenggarakan masyarakat secara menyeluruh dalam rangka meningkatkan 

mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat, dan 2) Menyusun pola dasar 

pembinaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat, baik di pusat maupun 

daerah. Fungsi pembinaan tersebut selanjutnya dijabarkan dalam Kepmendikbud Nomor 

0150b/U/1981 terdiri dari merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengawasi kegiatan: 

1) pembakuan dan penyelesaian kurikulum dan silabus, serta alat perlengkapan belajar, 2) 

pengadaan buku pelajaran, buku pedoman/petunjuk, dan alat perlengkapan, serta prasarana 

dan sarana belajar minimal lainnya, 3) penataran dan penyegaran pamong 

belajar/penyelenggara, sumber belajar/guru dan tenaga teknis lainnya, 4) penyelenggaraan 

dan pelaksanaan evaluasi belajar, termasuk ujian, 5) pembimbingan, dan penyuluhan, dan 

evaluasi, 6) penyelenggaraan dan pelaksanaan lomba tiap jenis keterampilan, 7) pengadaan 

Surat Tanda Selesai Belajar dan Ijazah, 8) penyusunan laporan pembinaan dan evaluasi 

kegiatan, 9) studi kasus survai, konsultasi, simposium, seminar, lokakarya, penataran, dan 
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rapat kerja tiap program PLSM, dan 10) hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan program 

PLSM. 

Selanjutnya pembinaan kursus ini dijabarkan dalam Keputusan Dirjen Diklusepora 

Nomor: KEP-105/E/L/1990 tentang Pola Dasar Pembinaan dan Pengembangan Kursus 

Pendidikan Luar Sekolah yang Diselenggarakan Masyarakat. Di dalam keputusan ini 

ditegaskan bahwa pembinaan adalah usaha pemerintah dalam hal ini Departemen Pendidikan 

dan Kebudayan untuk merencanakan, mengatur, mengawasi dan meningkatkan peran serta 

masyarakat dalam mengembangkan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan 

masyarakat. 

Pada saat itu, pembinaan terhadap kursus tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 

73 tahun 1991 pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Pembinaan pendidikan luar 

sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional baik yang diselenggarakan oleh 

pemerintah, badan, kelompok, atau perorangan merupakan tanggung jawab Menteri", ayat (2) 

"Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri". 

Ketentuan tersebut selanjutnya diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kepmendikbud) Nomor 0151/U/1977 yang menyebutkan bahwa Direktur 

Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda, dan Olahraga dalam ruang lingkup tugas dan 

wewenang pembinaannya: 1) Bertugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pembinaan 

teknis pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan masyarakat secara menyeluruh dalam 

rangka meningkatkan mutu dan memperluas pelayanan pendidikan kepada masyarakat; dan 

2) Menyusun pola dasar pembinaan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan 

masyarakat, baik di pusat maupun daerah. 
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Fungsi dan Kegiatan Pembinaan Kursus tertuang dalam Kepmendikbud Nomor: 

0150b/U/1981 seperti telah disebutkan di atas, disebutkan bahwa: "Untuk setiap kegiatan 

dimaksud petunjuk pelaksanaannya diatur oleh Dirjen Diklusepora." 

Selanjutnya Keputusan Dirjen Diklusepora Nomor: KEP-105/E/L/1990 menyebutkan 

bahwa Pembina adalah staf jajaran Depdikbud dalam hal ini Direktorat Jenderal Diklusepora 

(Ditjen Diklusepora) di tingkat pusat dan daerah. 

Sejak terbitnya Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 

Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah 

Departemen Pendidikan Nasional (terakhir dengan Keputusan Mendiknas Nomor 31 Tahun 

2007) yang mewadahi terbentuknya Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, maka 

pembinaan kursus yang tadinya dilaksanakan oleh Subdit Pendidikan Berkelanjutan pada 

Direktorat Pendidikan Masyarakat secara penuh menjadi tanggung jawab Direktorat 

Pembinaan Kursus dan Kelembagaan. 

Secara konseptual Kursus didefinisikan sebagai proses pembelajaran tentang 

pengetahuan atau keterampilan yang diselenggarakan dalam waktu singkat oleh suatu 

lembaga yang berorientasi kebutuhan masyarakat dan dunia usaha/industri. Sedangkan 

Kelembagaan Pendidikan Nonformal adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan nonformal bagi masyarakat, baik yang diprakarsai oleh pemerintah maupun 

masyarakat. Pembinaan suatu kegiatan yang dilakukan secara efektif, efisien, 

berkesinambungan untuk memperoleh hasil yang lebih. Sehingga Pembinaan Kursus dan 

Kelembagaan adalah merupakan pembinaan terhadap kursus dan lembaga PNF melalui 

proses pembelajaran dan manajemen kelembagaan PNF sehingga mampu menghasilkan 

lulusan yang berkualitas, memiliki kompetensi dan berdaya saing di kancah pasar global. Visi 

misi PNF dan lembaga kursus yaitu "Terwujudnya Insan Indonesia yang Terampil dan 
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Profesional" 

Dilandasi filosofi yang mengarah pada terbentuknya Indonesia yang kompetitif dalam 

menghadapi berbagai tantangan dan "Mewujudkan lnsan Indonesia yang Terampil dan 

memiliki Kepribadian Profesiona.l" 

Tujuan dari PNF dan kursus yaitu Mewujudkan Kursus dan Kelembagaan PNF yang 

bermutu dan berstandar nasional maupun internasional, sehingga mampu mewujudkan Insan 

Indonesia yang terampil memiliki kepribadian profesional. 

Tugas Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan bertugas untuk melaksanakan 

pembinaan terhadap Lembaga dan Kelembagaan PNF melalui penyiapan kebijakan prosedur, 

norma, acuan, pemberian bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang pembinaan kursus dan 

kelembagaan. 

Fungsi Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 

Dalam melaksanakan tugas Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 

menyelenggarakan fungsi:  

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan dan kelembagaan  

2. Penyiapan bahan perumusam standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur 

di bidang pembinaan kursus dan kelembagaan  

3. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pembinaan kursus dan kelembagaan  

4. Pelaksanaan pemberdayaan peran serta masyarakat di pembinaan kursus dan 

kelembagaan  

5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat  

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan terdiri dari:  

a. Subdit Peningkatan Mutu Kursus  
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b. Subdit Pengembangan Informasi Kursus  

c. Subdit Pengembangan Kelembagaan  

d. Subdit Kemitraan  

e. Sub Bagian Tata Usaha  

Program pokok Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan:  

1. Peningkatan mutu, yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran kursus sehingga mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas, 

berkompetensi, dan berdaya saing tinggi.  

2. Pengembangan informasi, yaitu program yang ditujukan untuk 

mengembangkan informasi melalui berbagai media yang dapat diakses oleh 

seluruh lapisan masyarakat, lembaga kursus, dan dunia usaha/industri.  

3. Pengembangan kelembagaan PNF, yaitu program yang ditujukan untuk 

mengembangkan lembaga PNF (Kursus, UPT/UPTD, PKBM, clan Lembaga 

pendidikan sejenis) sehingga memenuhi standar kelembagaan balk nasional 

maupun internasional.  

4. Kemitraan, yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan kerjasama dan 

meningkatkan peranserta masyarakat di bidang pembinaan kursus dan 

kelembagaan dengan berbagai instansi balk pernerintah maupun non 

pemerintah.  

Peran lembaga kursus sesuai dengan UU Sisdiknas pasal 26 ayat (4) dan (5) yang 

menyatakan bahwa lembaga kursus dan pelatihan sebagai satuan pendidikan nonformal 

diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan; keterampilan, 

kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, 

usaha mandiri, dan/ atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penjelasan 

pasal 26 ayat (5) menyatakan bahwa: Kursus clan pelatihan sebagai bentuk pendidikan 
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berkelanjutan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada 

penguasaan keterampilan, standar kompetensi. pengembangan sikap kewirausahaan serta 

pengembangan kepribadian profesional. Kursus clan pelatihan dikembangkan melalui 

sertifikasi clan akreditasi yang bertaraf nasional clan internasional.  

Ruang lingkup pembinaan dan pengembangan kursus meliputi:  

1. Penataan perizinan kursus  

2. Pembakuan dan pengembangan kurikulum  

3. Pengembangan jenis-jenis pendidikan  

4. Standarisasi kursus  

5. Pengembangan sistem pengujian  

6. Akreditasi kursus  

7. Pembinaan organisasi mitra dan konsorsium/subkonsorsium  

8. Pemanfaatan sumber potensi masyarakat  

9. Pengembangan sistem informasi  

Sasaran pembinaan dan pengembangan kursus meliputi:  

1. Pengelola/penyelenggara kursus  

2. Tenaga pendidik/instruktur  

3. Penguji (praktik dan/atau lisan)  

4. Konsorsium/subkonsorsium  

5. Organisasi profesi/mitra 
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Kreteria Lembaga Pelatihan atau Lembaga Kursus yang Baik : 

1. Memiliki perijinan yang lengkap 

2. Memiliki fasilitas/sarana pendidikan atau pelatihan 

3. Sumber daya manusia (SDM) yang professional 

4. Lokasi kegiatan pelatihan/kursus 

5. Memiliki akreditasi 

6. Program kerja dan kurikulum yang jelas 

7. Lulusan/alumni dari Lembaga Pelatihan/Kursus tesebut diterima di masyarakat dan 

dunia kerja 

8. Lembaga pelatihan/kursus memiliki jaringan yang luas 

9. Tidak menjanjikan penempatan kerja 100 %, tetapi membantu dalam penempatan 

kerja 

10. Terdapat papan nama yang legal 

11. Tidak pernah memungut biaya untuk penempatan kerja 

12. Mendapat pengakuan masyarakat sekitar 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

1. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Yaitu suatu metode dalam 

meneliti status kelompok manusi suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun 

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. 

Tujuan dari penelitian dari deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran 

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki. 

Menurut Whitney (1960) metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan 

interprestasi yang tepat. Penelitian deskriptif  mempelajari masalah-masalah dalam 

masyarakat serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu 

termasuk tentang hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, proses-

proses yang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena. 

Penelitian tentang efektifitas pengelolaan dan pembelajaran lembaga  kursus ini 

merupakan pengkajian ilmiah yang bertujuan untuk mengetahui peran penting pengelolaan 

lembaga kursus untuk meningkatkan SDM warga negara khususnya siswa SMP. 

Pendekatan yang digunakan dalam pelitian ini bersifat sistemik dan berorientasi pada 

tujuan dan pendekatan kuantitatif dengan didukung dengan pendedekatan kualitatif. 

 

2. Instrumen Penelitian 

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam 

maupun sosial yang diamati. Secara spesifik semua fenomena ini disebut variabel penelitian 

(Sugiyono, 2009:202). 

Dalam penelitian ini data dikumpulkan melalui dua instrumen yang digunakan, yaitu:  

- Observasi 

Merupakan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan 

dan pencatatan gejala yang ada pada obyek penelitian. Dalam penelitian ini, pertama-tama 

peneliti melakukan pra survey dalam rangka perkenalan untuk mengakrabkan sekaligus 
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memberitahu maksud kedatangannya dan memohonan izin agar dapat diterima untuk 

melakukan sebuah penelitian di Lembaga Kursus serta mendapatkan gambaran umum 

mengenai obyek penelitian. Dalam proses penelitian ini peneliti hanya mengamati pola 

pengelolaan dan pembelajaran bahasa Inggris. 

 

- Wawancara mendalam (Indeph-Interview) 

Wawancara yang peneliti gunakan dalam penelitain adalah wawancara mendalam 

atau Indeph-Interview, yaitu wawancara yang dapat dilakukan dengan struktur yang ketat, 

tetapi dengan pertanyaan yang memfokus pada permasalahan sehingga informasi yang 

didapatkan cukup mendalam. Adapun yang peneliti wawancara adalah seorang staf 

supervisor operasional Primagama English dan para praktisi pendidikan yang terkait. 

 

3. Tempat dan waktu 

a. Tempat Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Lembaga Kursus Primagama English Serang yang 

beralamatkan di Jl. Jayadiningrat no. 20 Kaujon-Serang. 

b. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada hari Senin tanggal 18 Maret 2013 selama tiga hari. 

 

4. Teknik pengolahan data 

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif, yaitu dengan 

mendeskripsikan dan memaknai data dari masing-masing komponen yang diteliti. Data yang 

diperoleh dari hasil pengumpulan data alam dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. 
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5. Sistematika Penelitian 

 

Sistematika penulisan dalam laporan penelitian ini terdiri dari : 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Pada Bab I terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Rumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

2. BAB II TINJAUAN TEORI  

Pada BAB II ini terdiri dari Teori Pendidikan Nonformal dan Lembaga Kursus 

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada BAB III ini terdiri dari Metodologi  Penelitian, Instrumen Penelitian, Tempat 

dan Waktu Penelitian, Teknik Pengolahan Data, dan Sistematika Penulisan. 
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