
ABSTRAK 

Bertolak dari keluhan yang muncul sebagai akibat ketidaksiapan 'OB-Kelas' dalam 

bekerja yang mengakibatkan kualitas hasil kerja yang kurang memuaskan. 

Penulis mencoba untuk mengembangkan suatu program pelatihan. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengembangkan suatu program pelatihan sebagai 

tahap persiapan dalam masa orientasi. Materi dalam program pelatihan ini adalah 

pengetahuan akan tugas dan keterampilan yang harus dimiliki para 'OB-Kelas" 

serta penyadaran diri akan disiplin dan tanggung jawab. Subyek penelitian ini 

adalah enam orang 'OB-Kelas* di lingkungan FDTP. Data-data diperoleh dengan 

teknik studi dokumentasi terhadap jawaban pada lembar kuesioner, hasil 

wawancara dan observasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan secara 

kualitatif berdasarkan analisa terhadap perubahan apa yang telah dialami subyek 

selama dan setelah mengikutt pelatihan. Temuan penelitian mengungkapkan 

bahwa pelatihan wOBJT" mampu meningkatkan keterampilan bekerja 'OB-Kelas' 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Perubahan yang paling banyak terjadi 

pada diri peserta pelatihan adalah menjadi tahu apa saja yang menjadi tugasnya 

sebagai 'OB-Kelas' dan menjadi lebih terampil menggunakan dan 

mengoperasikan alat / media belajar yang biasa digunakan. Perubahan sikap 

dalam hal disiplin diri dan tanggung jawab akan tugas, tidak seperti yang 

diharapkan. Dari programnya itu sendiri masih terdapat banyak keterbatasan. 

Dari segi waktu pelaksanaan dan unsur subyektivitas peneliti yang 

mempengaruhi hasil analisa data. Untuk meminimalkan unsur subyektivitas ini, 

peneliti menggunakan beberapa observer lain untuk membantu. 
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KATA PENGANTAR 

Banyak pihak telah membantu terselesaikannya penelitian ini. Pertama 

dan yang utama, saya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat 

kasih karunianya, saya diberikan kesehatan sehingga penulisan tesis ini dapat 

diselesaikan. 

Secara khusus penulis ingin menghaturkan terima kasih, kepada ; 

1. Bapak Ir. Nggandi Katu, M.Sc, sebagai pembimbing tesis, yang dengan rela 

hati dan sabar menyediakan waktunya untuk membimbing penulis. 

2. Bapak Dr.-Ing. Harianto Hardjasaputra, Dekan FDTP yang memberikan 

dukungan kepada penulis untuk melanjutkan study dan memberikan 

kesempatan untuk melaksanakan pelatihan bagi 'OB-Kelas' di lingkungan 

FDTP. 

3. Kepada rekan-rekan Tata Usaha dan 'OB-Kelas' di lingkungan FDTP, yang 

mau membantu penulis dalam mengisi kuesioner maupun sebagai kelas 

percobaan. 

4. Juga kepada segenap anggota keluarga yang memberikan dukungan dan 

doa, agar penulis dapat menyelesaikan study ini. 

5. Dan kepada seseorang yang istimewa yang mendorong penulis untuk 

melanjutkan study dan menyelesaikan tesis ini. 
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6. Juga kepada semua pihak yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung 

dalam penyusunan tesis ini, yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, 

dengan penuh kerendahan hati, saya sampaikan terimakasih. 

Penelitian ini merupakan langkah awal untuk mendesain program-

program pelatihan lain guna pengembangan sumber daya manusia. Bagi dunia 

pendidikan, penelitian ini hanyalah sebuah sumbangan kecil. Melalui tulisan ini, 

penulis berharap memberikan inspirasi bagi rekan-rekan yang lain, untuk 

mengembangan program-program pelatihan yang lain. Penulis juga berharap 

dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan sumber daya manusia 

khususnya bagi mereka karyawan NOB-Kelas'. 

Semoga penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lainnya yang 

ingin mengembangkan program pelatihan serupa, menjadi lebih sempurna dan 

lengkap. Semoga. 

Karawaci, Desember 2002 

Penulis 
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