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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jati diri merupakan ciri khas yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok 

orang, atau suatu bangsa. Di dalam jati diri terkandung nilai-nilai yang diyakini 

sebagai nilai-nilai yang menunjukkan kesejatian diri mereka. Nilai-nilai tersebut 

merupakan nilai-nilai kebaikan yang bersifat universal. Nilai-nilai yang tertanam 

dan diejawantahkan dalam sikap dan perilaku ini kemudian membentuk menjadi 

sebuah karakter. 

Pada sebuah bangsa, jati diri menunjukkan ciri khas bangsa tersebut. Ciri 

khas Indonesia yang termanifestasi dalam nilai-nilai seperti ramah-tamah, gotong-

royong, saling menghormati, saling menghargai, dan toleransi telah menjadi jati diri 

bangsa kita. Nilai-nilai tersebut telah dipraktikkan jauh sebelum negeri ini 

dikukuhkan dalam satu persatuan yang melebur dalam kehidupan masyarakat kita 

yang dengan beragam pluralitasnya hidup berdampingan dalam keharmonisan. 

Nilai-nilai tersebut menguat dalam keseharian dan membentuk karakter bangsa 

kita.  

Memandang karakter sebagai sebuah praktik menjalankan nilai-nilai 

kebaikan dalam kehidupan mungkin terdengar sebagai hal yang biasa, bukan 

merupakan sesuatu yang besar atau bahkan perlu dibesar-besarkan. Namun ternyata 

karakter memiliki peranan yang sangat besar dalam membangun sebuah bangsa. 

Uchrowi (2012,12) menyatakan bahwa bangsa yang maju adalah bangsa yang 

membangun karakternya secara jelas yang menuntunnya menjadi bangsa yang 
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tangguh. Sementara Lickona (2015,36) mengungkapkan bahwa karakter menjadi 

ukuran paling baik dalam mengukur keberhasilan suatu negara. Artinya, pencapaian 

suatu negara yang dapat dilihat secara fisik dan dinilai melalui angka seperti 

kemajuan teknologi, perkembangan ekonomi, atau kualitas pendidikan 

sesungguhnya bersumber pada karakter bangsa tersebut yang ditunjukkan melalui 

karakter individu masyarakatnya. Sikap yang mereka tunjukkan melalui nilai-nilai 

seperti kejujuran, kerjasama, etos kerja, dan integritas adalah karakter yang mereka 

wujudkan ke dalam pencapaian hasil karya mereka yang membawa kebanggan bagi 

bangsanya tersebut. Dengan demikian, bila nilai-nilai tersebut tidak tertanam kuat 

maka sikap yang ditunjukkan pun akan berkebalikan sehingga hasilnya pun tentu 

akan terjadi sebaliknya. Dalam hal ini, kita dapat berkaca langsung pada apa yang 

terjadi di negeri kita sendiri.  

Semakin hari bangsa ini tampak semakin menjauh dari nilai-nilai bangsanya 

sendiri. Kemajuan zaman yang ditandai dengan semakin majunya teknologi serta 

pertumbuhan ekonomi justru berbanding terbalik dengan peradaban manusianya. 

Nilai-nilai kebaikan kian terasa gersang. Negeri kita yang ramah, damai, dan 

harmonis dalam keragaman menjadi lupa akan kesejatian jati diri bangsanya karena 

terjadinya pergeseran nilai-nilai yang menjadi karakter bangsa ini. Ego dan 

kepentingan pribadi serta golongan lebih diutamakan daripada kepentingan umum, 

bangsa, dan negara. Nilai kebenaran bermetamorfosis menjadi pembenaran. Nilai 

kebaikan dipersempit menjadi  yang baik bagi diri dan golongannya. Nilai kejujuran 

tercarut-marut dalam permainan kata dan pemutarbalikan fakta. Sikap dalam 

tindakan dan tutur kata baik secara lisan maupun tulisan yang kurang terpuji tanpa 

ragu dan malu dipertontonkan. Sensitivitas terhadap perbedaan semakin tinggi. 
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Masyarakat mudah termakan kabar yang belum terverifikasi kebenarannya dan 

bertindak reaktif.  

Degradasi moral bak epidemi menyebar ke semua lapisan masyarakat dari 

berbagai kalangan tanpa mengenal status, kedudukan, dan golongan. Masyarakat 

defisit nilai moralitas dalam kebaikan ujaran, sikap, dan tindakan. Krisis moral 

tidak terelakan. Dan jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka ia dapat mengubah 

tatanan kehidupan masyarakat sehingga kedamaian dan keharmonisan hidup tidak 

lagi terjaga. 

Demoralisasi pada hampir semua segi kehidupan membuat semakin 

lunturnya jati diri dan karakter bangsa kita (Naim, 2012,40). Oleh karenanya 

Menteri Pendidikan Nasional tahun 2010 menegaskan bahwa pendidikan karakter 

menjadi kebutuhan mendasar dunia pendidikan di Indonesia. Mulia dan Aini 

(2013,19) pun menuliskan bahwa masalah karakter perlu mendapatkan perhatian 

serius dunia pendidikan karena karakter menentukan kelangsungan hidup 

masyarakat sebuah negara.  Maka tidak diragukan lagi karakter adalah akar 

permasalahan sekaligus solusinya.  

Fungsi karakter dipandang sangat penting hingga Ralph Waldo Emerson 

dalam Lickona (2012,12) berpendapat bahwa karakter lebih tinggi dari kecerdasan. 

Lickona pun menambahkan bahwa kesuksesan tanpa karakter adalah sia-sia. Hal 

ini senada dengan pernyataan Dr. M. Busyro Muqoddas dalam Pasiak (2012) bahwa 

pendidikan yang menitikberatkan pada daya pikir tanpa daya rasa adalah 

pendidikan yang menghasilkan intelektualisme kering dan rasionalisme tandus 

karena tidak adanya motivasi dan cinta kasih. Contoh-contoh akan perilaku 

kecerdasan tinggi dengan kekeringan karakter seringkali kita jumpai pada 
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pemberitaan-pemberitaan hampir setiap hari. Walhasil, jelas terbukti bahwa 

pendidikan, gelar, jabatan, dan kedudukan yang tinggi hanya menjadi mulia bila ia 

memiliki karkater yang luhur pula. 

Diperlukan adanya kesadaran untuk memperbaiki karakter diri. Kesadaran 

yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Kesadaran yang berada pada kondisi 

sepenuhnya mengetahui apa yang kita lakukan pada memori reflektif, bukan 

indoktrinasi. Dengan melakukan kegiatan reflektif kita merenungkan kembali hal-

hal apa saja yang kita telah lakukan. Kegiatan ini menurut Osterman & Kottkamp 

(1993,2) merupakan cara untuk meningkatkan level kesadaran diri kita tentang apa 

yang kita lakukan yang pada akhirnya dapat membuka peluang terhadap 

perkembangan diri kita. Pada akhirnya, dampak dari kesadaran pada praktik 

reflektif ini bukan hanya memberi pengaruh bagi perkembangan diri baik secara 

individu maupun dalam melakukan perannya dalam lingkungan sosial. 

Dukungan dan keseriusan pemerintah terhadap permasalahan degradasi 

moral ditunjukkan salah satunya dengan melakukan revolusi mental pada semua 

lini lembaga negara yang disebarluaskan pada seluruh masyarakat. Sementara 

dalam bidang pendidikan, Kementerian Pendidikan Nasional memberikan fokus 

perhatian pada pendidikan karakter salah satunya dengan mengembangkan program 

Cerdas Berkarakter.  

Fokus pendidikan karakter lebih diutamakan pada anak-anak sebagai 

generasi masa depan bangsa. Lickona (2012,13) mengungkapkan bahwa sebagai 25 

persen bagian dari populasi masyarakat, anak-anak adalah 100 persen pemilik masa 

depan. Oleh karena itu, menurut Lickona, jika kita mencita-citakan masa depan 
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yang baik dan masyarakat yang lebih baik maka yang penting dan utama harus 

ditanamkan adalah kultur moral yang kuat pada anak-anak.  

Bagi anak-anak, pendidikan karakter diwadahi dalam institusi pendidikan. 

Pendidikan karakter telah terprogram dalam sistem pendidikan yang diintegrasikan 

dalam kurikulum. Di Jakarta, nilai-nilai dan kearifan lokal kebudayaan Betawi 

diintegrasikan dalam pendidikan berbasis karakter melalui mata pelajaran 

Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) untuk siswa Sekolah Dasar 

(Suswandari, 2017).  

Lance Morrow dalam Lickona (2012,12) mengatakan bahwa menyebarkan 

nilai adalah karya peradaban. Peradaban naik manakala nilai-nilai kebaikan tersebar 

dalam masyarakat dan peradaban jatuh manakala nilai-nilai kebaikan tidak 

dilakukan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, pendidikan karakter atau 

pendidikan nilai sejatinya telah setua peradaban manusia itu sendiri sehingga tidak 

cukup bila pendidikan karakter hanya difasilitasi dalam lingkungan belajar di 

sekolah dan diperuntukkan bagi anak-anak saja. 

Tumbuh dan berkembang menjadi orang dewasa bukanlah jaminan bahwa 

karakter yang dimilikinya telah menjadi baik dan berkembang seiring dengan 

perkembangan usianya. Dibanyak kasus pemberitaan, orang-orang dewasa yang 

seharusnya dapat membedakan hal yang baik dan hal yang buruk justru menjadi 

pelaku dari kasus-kasus demoralisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan 

karakter juga menjadi hak dan kewajiban setiap orang termasuk orang dewasa yang 

memainkan peran sentral dalam membimbing anak-anak serta menjadi contoh dan 

tauladan bagi mereka.  
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Pembelajaran pengembangan karakter bagi orang dewasa salah satunya 

diwadahi oleh Katahati Institute (KHI). KHI merupakan sebuah lembaga pelatihan 

pengembangan sumber daya manusia. Lembaga ini telah berkecimpung dalam 

dunia pelatihan profesional semenjak tahun 1997 dan masih aktif melaksanakan 

kegiatan pelatihan pada hampir setiap minggunya di beberapa kota di Indonesia 

hingga saat penelitian ini dilakukan. Melalui program pelatihannya, KHI 

memfasilitasi peserta pelatihannya, yang adalah orang dewasa, untuk belajar 

mengembangkan diri dan karakter mereka.  

Di awal berdirinya, KHI mengembangkan program Mind management 

Center (MMC) dengan menggabungkan konsep NLP (Neuro-Linguistic 

Programming), manajemen otak, serta pendekatan manajemen emosi dalam 

pelatihannya. Tujuannya adalah untuk melakukan proses restrukturisasi diri dan 

memprogram ulang pikiran bawah sadar sebagai cara untuk melakukan 

transformasi diri.  

Pada akhir tahun 1990-an dan awal tahun 2000-an, jenis pelatihan semacam 

ini memang sedang berada di puncak popularitasnya. Di Amerika Serikat, cikal 

bakal dari pelatihan jenis ini bermula pada akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an. 

Ide ini lahir dari pemikiran tentang bagaimana manusia berpikir akan dirinya sendiri 

dan bagaimana manusia hidup perdampingan dengan orang lain sebagai suatu 

kesatuan dengan menggunakan tiga lintas keilmuan: komputer, terapi dan linguistik 

(Nutley, 2008,13). Maka studi tentang struktur pengalaman manusia pun 

dikembangkan dan diantaranya melahirkan metode yang sangat terkenal hingga 

saat ini yaitu Neuro-Linguistic Programming (NLP) yang secara sederhana dapat 

diartikan sebagai praktik memahami bagaimana seseorang mengelola pikiran, 
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perasaan, bahasa, dan tingkah laku untuk menghasilkan sikap dan tingkah laku yang 

sebagaimana mereka tunjukkan. Hasil yang dicapai dari studi tersebut ternyata luar 

biasa dan dapat dilihat dalam waktu singkat sehingga ide ini pun dengan cepat 

menyebar luas. Salah satunya membawa nama besar Anthony Robbins sebagai 

pelatih yang berhasil membawa perubahan pada kehidupan banyak orang.  

Hal serupa juga dialami oleh KHI. Pelatihan KHI menjadi sangat fenomenal 

dan diminati di awal tahun 2000. Pelatihan ini menjadi semakin dikenal luas setelah 

pendiri KHI meluncurkan buku pertamanya berjudul “Quantum Ikhlas: Teknologi 

Aktivasi Hati”. Buku tersebut mendulang kesuksesan menjadi mega best-selling 

book dan pelatihan KHI semakin padat oleh antusiasme peminatnya. Berdasarkan 

data jumlah peserta pelatihan yang peneliti kumpulkan dari manajemen KHI 

(lampiran A), pelatihan ready-made KHI dapat mencapai lebih dari 700 peserta 

dalam kurun waktu satu tahun penyelenggaraan pelatihan. Karena tingginya jumlah 

peminat, dalam wawancara dengan peneliti, narasumber NP02 menyebutkan bahwa 

KHI bahkan sempat memberlakukan sistem penyaringan pada tahun 2007 – 2008 

bagi peserta yang ingin mengikuti pelatihan lanjutan. 

Program pelatihan Mind Management Center (MMC) mengalami 

perkembangan. Pelatihan ini diperluas ke dalam tiga fokus menjadi pelatihan Mind 

Focus, Heart Focus, dan Soul Focus pada sekitar tahun 2007. Ketiga pelatihan 

tersebut lalu berubah nama menjadi pelatihan Teknohati 1.0, Teknohati 2.0, dan 

Teknohati 2.0 Advance pada tahun 2012 dan beberapa tahun kemudian diperbarui 

menjadi Teknohati 1.1, Teknohati 2.1, dan Teknohati 2.1 Advance. Selain pelatihan 

tersebut, KHI juga menyelenggarakan pelatihan khusus untuk kalangan korporasi 
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yang dalam dunia kepelatihan dikenal dengan nama taylor-made, program 

pelatihan untuk keluarga dan remaja, serta program coaching. 

Pada akhir tahun 2017, pendiri KHI meluncurkan buku berjudul “Karakter 

360: Kecerdasan Rahasia Manusia Indonesia”. Momen ini menjadi tonggak baru 

sejarah KHI dalam bidang pendidikan dan pelatihan. KHI berbenah diri dengan 

mempertajam fokus dan konsep pengembangan karakter melalui pelatihan yang 

mereka selenggarakan. KHI merumuskan kembali tujuan lembaga yaitu untuk 

menjadi institusi pendidikan profesi yang menyiapkan tenaga pendidik kecerdasan 

kesadaran (conscious Intelligence) manusia Indonesia modern. Mereka juga 

melakukan perumusan ulang tujuan program pelatihan yaitu untuk membantu setiap 

orang menemukan kebahagiaan dengan menemukan fitrah jati dirinya dan 

mengembangkan karakter kemanusiaannya. Dengan fokus pelatihan pada 

pengembangan karakter, maka mulai tahun 2018 nama pelatihan diubah menjadi 

Heartmaster 1, Heartmaster 2, dan Heartmaster 2 Advance 

Program pelatihan yang telah dijalankan selama lebih dari dua dekade ini 

telah membantu banyak orang dalam kehidupan mereka. Beberapa di antaranya 

diungkapkan dalam testimoni peserta pelatihan yang disajikan dalam buku kedua 

pendiri KHI yang diberi judul ‘Science and Miracle of Zona Ikhlas’. Mereka 

mengungkapkan keajaiban hidup serta proses transformasi diri melalui perubahan 

karakter mereka yang menjadi lebih baik. Dalam salah satu observasi lapangan, 

peneliti menyaksikan video testimoni dari tiga orang peserta pelatihan yang 

mengungkapkan perubahan sikap dan perilaku mereka usai mengikuti program 

pelatihan.  
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Keberhasilan sebuah pelatihan dalam memfasilitasi kegiatan pembelajaran 

bagi para pesertanya sehingga mereka dapat mencapai tujuan mereka dalam 

mengikuti pelatihan merupakan kerja tim dalam sebuah sistem. Ada proses panjang 

yang dilalui hingga tujuan tersebut tercapai. Satu di antaranya adalah proses 

mendesain sebuah pelatihan. 

Desain pelatihan dalam pendidikan formal dikenal dengan nama kurikulum. 

Sebagai bagian dari proses pendidikan, pelatihan juga perlu memiliki sebuah 

kurikulum (Marpaung, 2018). Kurikulum menjadi cetak biru rancangan pelatihan 

yang memuat tujuan pelatihan, rencana, strategi, metode, teknik, materi, modul, 

media, serta parameter keberhasilan. Rancangan pelatihan melalui kurikulum 

membantu pelatih dan/atau pihak penyelenggara untuk mempersiapkan pelatihan 

dengan lebih matang, membantu mengetahui apakah pelatihan yang dilakukan 

sesuai dengan kebutuhan peserta dan sesuai dengan tujuan pelatihan. Selain itu, 

dilakukannya perencanaan membantu pelatihan dan pihak penyelenggara dalam 

menyiapkan semua kebutuhan pelatihan sehingga pelatihan dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan yang dicita-citakan. Oleh karenanya, sebelum melakukan 

pelatihan, seorang pelatih perlu melakukan banyak persiapan, termasuk merancang 

desain pelatihan dari mulai analisis kebutuhan hingga tahap evaluasi dengan 

menggunakan desain pelatihan yang biasa dikenal dengan nama instructional 

design atau Instructional System Design (ISD). 

Salah satu model instructional design yang digunakan dalam pelatihan 

adalah desain pelatihan model ADDIE yang merupakan akronim dari Analyse, 

Design, Develop, Implement, dan Evaluate. Akronim ini merupakan urutan 

langkah-langkah dalam mendesain sebuah pelatihan, dimulai dari Analisis 
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Kebutuhan Diklat (AKD), melakukan desain pelatihan, mengembangkan pelatihan, 

implementasi pelatihan, dan melakukan evaluasi pelatihan. 

ADDIE adalah salah satu bentuk desain pembelajaran yang merupakan 

sebuah sistem yang digunakan untuk mengembangkan program pendidikan dan 

pelatihan. Model ini banyak digunakan dalam dunia kepelatihan, namun belum 

diketahui siapa yang menemukan/mengembangkan model ini. Molenda (2003), 

seorang profesor dibidang desain pembelajaran, mencoba untuk menelusuri sejarah 

model ADDIE dan mendapatkan bahwa konsep sistem desain pembelajaran telah 

dikembangkan oleh militer Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1970, namun 

asal muasal model ADDIE masih belum diketahui. Tidak ada orisinalitas maupun 

penggabungan dari model mana pun. ADDIE hanya sebuah istilah yang 

dikelompokkan dalam struktur yang sama, yaitu sistem desain pembelajaran. 

Dalam perkembangannya, ADDIE banyak digunakan karena dianggap sebagai 

model yang paling efektif. Proses yang dilakukan dalam ADDIE tidak hanya 

merupakan sebuah kerangka kerja, model ini juga cocok digunakan untuk 

mengembangkan berbagai produk pendidikan, salah satunya adalah pelatihan. Oleh 

karenanya model ini sangat lekat bagi lembaga pelatihan dalam mendesain 

pelatihan yang mereka selenggarakan. 

Kiprah KHI yang mengantarkan para peserta pelatihannya dalam 

mengembangkan karakter mereka menunjukkan bahwa KHI memiliki sebuah 

desain program pelatihan, metode, dan teknik pengembangan karakter. Merujuk 

pada testimoni para pesertanya, program pelatihan ini dapat memberi manfaat bagi 

kehidupan banyak orang dan berpotensi menjadi salah satu solusi bersama bagi 
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permasalahan krisis moral yang kita hadapi. Hal ini menarik minat peneliti untuk 

mengetahui lebih dalam mengenai pelatihan yang dilakukan oleh KHI. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

KHI telah melakukan pelatihan selama lebih dari dua puluh tahun dengan 

berbagai testimoni peserta yang mengungkapkan adanya perubahan sikap dan 

perilaku mereka sehari-hari menjadi lebih baik. Hal ini menunjukkan bagaimana 

pelatihan ini memberi dampak bagi diri para peserta. Namun, belum ada kajian 

khusus yang meneliti apakah pelatihan yang dilakukan KHI dapat mengembangkan 

karakter peserta, belum ada studi yang meneliti tentang apa yang dilakukan KHI 

dalam program pelatihannya agar berdampak pada perkembangan karakter diri 

pesertanya. Selain itu, dari banyak ragam kisah testimoni peserta pelatihan, belum 

diketahui apa yang membuat mereka mengalami perubahan sikap dan perilaku 

tersebut.  

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini hanya dilakukan pada program pelatihan Heartmaster KHI 

yang bersifat ready-made yang diselenggarakan untuk umum dan berlokasi di 

Jakarta. Penelitian ini dibatasi pada program pelatihannya saja dengan menggunakan 

desain pelatihan model ADDIE sebagaimana diuraikan pada latar belakang dan tidak 

membahas mengenai manajemen atau aspek lain di luar program. Narasumber untuk 

peserta pelatihan adalah narasumber yang telah mengikuti pelatihan ready-made 

KHI sebanyak minimal dua jenis pelatihan antara tahun 2010 – 2018. Periode 

pengumpulan data adalah pada Desember 2017 – Desember 2018. 
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1.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Apa outcome pelatihan yang didapatkan peserta dari pelatihan Heartmaster?  

2) Apa materi dan teknik dari pelatihan Heartmaster yang dirasakan peserta 

membantu mereka mendapatkan outcome tersebut?  

3) Bagaimana program pelatihan Heartmaster didesain mulai dari proses 

analisis kebutuhan, desain kurikulum, pengembangan materi, pelaksanaan 

pelatihan, hingga proses evaluasi dengan menggunakan desain pelatihan 

model ADDIE? 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1) Dampak pelatihan Heartmaster bagi para pesertanya yang ditunjukkan 

melalui outcome pelatihan. 

2) Materi dan teknik pelatihan Heartmaster yang berperan terhadap dampak 

tersebut.  

3) Proses KHI mendesain program pelatihan Heartmaster mulai dari proses 

analisis kebutuhan, desain kurikulum, pengembangan materi, pelaksanaan 

pelatihan, hingga proses evaluasi dengan menggunakan desain pelatihan 

model ADDIE. 
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1.6 Manfaat Penelitian 

1) Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai 

pengetahuan tentang pelatihan pengembangan karakter. 

2) Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi Katahati Institute (KHI) 

sebagai masukan dan bahan evaluasi terhadap program pelatihan 

Heartmaster. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik 

bagi peserta yang sudah pernah mengikuti pelatihan maupun calon peserta 

yang belum mengikuti pelatihan Heartmaster. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari enam bab, yaitu BAB I Pendahuluan, BAB II 

Landasan Teori, BAB III Metodologi Penelitian, BAB IV Penyajian Data, BAB V 

Pembahasan Hasil Penelitian, dan BAB VI Kesimpulan dan Saran. 

BAB I: Pendahuluan 

BAB I diawali dengan penjabaran latar belakang masalah yang menjadi 

alasan peneliti melakukan penelitian ini, yaitu masalah krisis karakter yang menjadi 

isu dari masa ke masa. Pendidikan karakter menjadi salah satu solusi bagi 

permasalahan ini. Namun, pendidikan karakter lebih banyak diarahkan bagi anak-

anak sebagai pemilik masa depan yang diwadahi oleh institusi pendidikan formal. 

Padahal isu mengenai karakter juga dialami oleh orang dewasa, terlebih dengan 

peran mereka sebagai sosok yang seyogyanya menjadi contoh terhadap nilai-nilai 

kebaikan karakter bagi anak-anak. 
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Adalah Katahati Institute (KHI), salah satu lembaga yang memfasilitasi 

orang dewasa untuk belajar mengembangkan karakter mereka melalui program 

pelatihan Heartmaster. Berdasarkan salah satu buku yang ditulis oleh pendiri KHI 

dan video testimoni peserta, pelatihan tersebut telah berhasil mengantarkan 

pesertanya untuk berproses dalam mengubah sikap dan perilaku mereka. Namun 

belum ada kajian khusus yang meneliti hal ini. Untuk itu, dalam bab ini peneliti 

merumuskan masalah, membatasi masalah penelitian, merumuskan tujuan dan 

manfaat penelitian. 

 

BAB II: Landasan Teori 

Bab ini menjabarkan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang 

menjadi landasan pemikiran penelitian. Teori-teori tersebut menjadi koridor dalam 

melakukan analisis penelitian. Beberapa di antaranya adalah teori dari pakar karakter 

Thomas Lickona (2012) dan Doni Koesoema (2007), teori mengenai pelatihan dari 

Blanchard & Thacker (2010) serta Noe (2012), serta riset yang dilakukan oleh 

Hutomo (2008) yang berkaitan dengan pelatihan karakter. 

 

BAB III: Metodologi Penelitian 

Pada BAB III peneliti menjelaskan tentang rancangan dan prosedur 

penelitian seperti pemilihan narasumber, metode pengumpulan data, teknik analisis 

data, dan teknik keabsahan data. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis penelitian studi kasus. Waktu pengumpulan data dan pelaksanaan 

penelitian adalah Desember 2017 – Desember 2018. Salah satu teknik pengumpulan 

data yang dilakukan adalah wawancara mendalam dengan tujuh narasumber 
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penelitian, yaitu dua narasumber manajemen KHI dan lima narasumber peserta 

pelatihan. Keabsahan data diperoleh melalui uji kredibilitas data melalui 

peningkatan ketekunan, triangulasi sumber, dan peer group.  

 

BAB IV: Penyajian Data 

BAB IV menyajikan data hasil penelitian berupa penjabaran mengenai 

pelatihan Heartmaster, prinsip utama pelatihan, hasil observasi lapangan, serta 

pemaparan hasil wawancara dengan narasumber.  

 

BAB V: Pembahasan Hasil Penelitian 

Hasil dari data yang diperoleh kemudian dianalisis pada bab ini. Analisis 

dilakukan dengan merujuk kembali pada rumusan masalah pada BAB I dengan 

menggunakan teori-teori guna mengkonfirmasi temuan dan menemukan jawaban 

dari permasalahan. 

 

BAB VI: Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian secara komprehensif yang memuat 

jawaban atas rumusan permasalahan. Selain itu, peneliti juga menyajikan saran 

membangun yang diharapkan dapat berguna bagi penelitian serupa di masa 

mendatang. 

 

  




