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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pelatihan adalah proses sistematik pengubahan perilaku para pegawai 

dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tujuan organisasional, pelatihan 

merupakan bidang yang mengalami ke majuan pesat pada tahun-tahun terakhir 

ini, pelatihan diadakan atas dasar kebutuhan dan bukan sekedar gagasan 

sesaat. Pelatihan yang efektif bermula saat mengenali suatu kebutuhan, adanya 

kebutuhan akan pelatihan berarti perlu adanya perubahan, dari keadaan atau 

prestasi di bawa standar.
1
 

Pelatihan juga bisa disebut dengan trainig bisa diartikan sebagai setiap 

aktivitas formal dan informal yang memberikan kontribusi pada perbaikan dan 

peningkatan tingkat pengetahuan, keterampilan, dan sikap karyawan. 

Pelatihan sebenarnya melibatkan lebih dari sekedar pembelajaran. Pelatihan 

mencakup pembelajaran untuk melakukan sesuatu dan jika itu berhasil, maka 

hasilnya terlihat dalam melakukan sesuatu secara berbeda.
2
 

Provinsi Riau adalah daerah yang memiliki kekayaan sumber daya 

alam yang tinggi dan letaknya srategis dalam mengembangkan dunia industri. 

Namun masih banyak saja pengangguran yang ada di Provinsi Riau, 

pengangguran jika tidak dikelola secara baik akan menjadi pemborosan yang 

akan menjadi beban masyarakat. Namun disisi lain jika dikelola secara tepat, 

pengangguran dapat menjadi tenaga profesional yang produktif dan menjadi 

aset bangsa yang sangat tinggi nilainya. Dengan dibutuhkannya tenaga kerja 

yang memiliki keterampilan yang baik dan produktif maka UPT-LK Wilayah 

1 Pekanbaru yang hadir dengan visi terwujudnya tenaga kerja yang kompeten, 

produktif dan berdaya saing melakukan pelatihan kepada para peserta 

pelatihan agar memiliki standar kompetensi yang dibutuhkan untuk sekarang 
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dan masa yang akan datang Pelatihan yang dilakukan oleh UPT-LK Wilayah 1 

Pekanbaru adalah untuk mengembangkan keterampilan dan juga kepribadian 

siswa sebagai bekal yang berguna bagi siswa untuk mencari pekerjaan pada 

masa yang akan datang, dalam pelaksanaan pelatihan UPT-LK Wilayah 1 

Pekanbaru tentu akan banyak terjadi komunikasi atau interaksi-interaksi antara 

pegawai UPT-LK Wilayah 1 Pekanbaru dengan siswa pelatihan baik itu secara 

Verbal maupun Non-verbal, komunikasi yang terjadi antara pegawai instansi 

dengan siswa pada saat proses pelatihan tidak selalu efektif, karena dalam 

proses pelatihan tersebut akan banyak terjadi hambatan-hambatan komunikasi 

yang dapat mengganggu berjalannya proses pelatihan antara siswa dan 

pegawai instansi secara masif atau keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut 

dapat menyebabkan terjadinya salah pengertian terdahap maksud dan tujuan 

pelatihan yang ingin disampaikan oleh pegawai instansi terhadap siswa 

dimana dampak terburuknya adalah bisa menyebabkan gagalnya proses 

pelatihan tersebut. 

Aktivitas pelatihan kerja pada UPT-LK wilayah 1 Pekanbaru masih 

saja terdapat keluhan dari siswa atas pelatihan kerja yang belum sesuai dengan 

keinginan siswa pelatihan itu sendiri. Dari salah satu masyarakat atau siswa 

menyatakan pelatihan yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan alat-alat 

penunjang atau praktek yang berada di UPT-LK sehingga hal tersebut 

memungkinan menjadi pengalaman yang mengecewakan bagi para peserta 

yang melakukan pelatihan di UPT-LK wilayah 1 Pekanbaru, UPT-LK wilayah 

1 Pekanbaru dapat mengukur pelatihan kerja tersebut dari para peserta 

pelatihan  melalui umpan balik terhadap apa yang diterima atau bagaimana 

proses pelatihan kerja yang didapatkan peserta kepada UPT-LK tersebut 

sehingga dapat menjadi masukan untuk proses pelatihan kerja selanjutnya. 

Untuk menyampaikan atau melatih siswa di UPT-LK Wilayah 1 

Pekanbaru kerja tidaklah mudah, pesan yang disampaikan tidak akan selalu 

efektif terkadang ada juga terjadi miss komunikasi, oleh karena itu sebuah 

pesan dapat dikemas dengan baik menggunakan model-model komunikasi. 

Model komunikasi menurut Sereno dan Mortensen merupakan deskripsi ideal 
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mengenai apa yang dibutuhkan untuk terjadinya komunikasi, model 

komunikasi merepresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dalam 

menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Model 

komunikasi dapat membantu kita dalam menjelaskan teori dan menyarankan 

cara-cara untuk memperbaiki konsep-konsep sehingga pesan yang akan kita 

sampaikan nantinya bisa efektif model komunikasi sangat penting menurut 

Gordon Wiseman dan Larry Barker karena model berfungsi untuk melukiskan 

proses komunikasi, menunjukkan hubungan visual, dan membantu dalam 

menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi, model mampu 

menjelaskan fenomena yang ada dengan memasukkan unsur-unsur penting 

dari suatu fenomena itu sehingga mempermudah dalam memahami suatu 

fenomena yang terjadi, dengan begitu model dapat menjadi cara untuk 

menyampaikan pesan kepada khalayak. 

Berdasarkan permasalahan dia atas  maka penulis tertarik untuk 

melakukan kajian lebih mendalam lagi mengenai “MODEL KOMUNIKASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHAN KERJA (UPT-LK) WILAYAH 

1 PEKANBARU DALAM PROSES PELATIHAN KERJA” dengan 

harapan penelitian ini mampu menjadi jawaban dari permasalahan yang telah 

diuraikan diatas. 

 

B. Penegasan Istilah 

Penelitian ini akan mudah dipahami dan menghindari terjadinya 

penyimpangan dan kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, peneliti 

merasa perlu memberikan penegasan dan penjelasan terhadap beberapa istilah 

yang digunakan pada judul penelitian ini: 

1. Komunikasi, adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk 

dan melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya, yang pada 

giliranya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.
3
 

2. Model komunikasi, adalah suatu gambaran yang sederhana dari proses 

komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara satu komponen 

komunikasi dengan komponen lainnya.
4
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3. Pelatihan kerja, adalah keseluruan kegiatan untuk memberi, memperoleh, 

meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, 

disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian 

tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan, 

Pelatihan kerja merupakan salah satu jalur untuk meningkatkan kualitas 

serta mengembangkan karier tenaga kerja.
5
 

 

C. Ruang Lingkup Kajian 

Untuk menghindari ruang lingkup yang luas, maka penulis membatasi 

masalah yang akan diteliti. Adapun dalam penelitian ini penulis hanya 

membahas pada Model Komunikasi Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja 

(UPT-LK) Wilayah 1 Pekanbaru dalam proses pelatihan kerja. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka dapat dikemukakan 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Untuk mengetahui bagaimana 

Model Komunikasi Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja (UPT-LK) Wilayah 

1 Pekanbaru Dalam Proses Pelatihan Kerja?”. 

 

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan Untuk mengetahui 

bagaimana Model Komunikasi Unit Pelaksana Teknis-Latihan Kerja 

(UPT-LK) Wilayah 1 Pekanbaru Dalam Proses Pelatihan Kerja. 

2. Kegunaan penelitian 

a. Secara teoritis, penelitian ini sangat berguna untuk menambah 

wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidanng 

ilmu komunikasi. Tak hanya itu, penelitian ini dapat berguna sebagai 

referensi bagi instansi terkait untuk mengevaluasi sistem maupun 

program yang telah diterapkan selama ini. 

                                                                                                                                                                       
4
 Arni Muhammad,  Komunikasi Organisasi, (Jakarta:  Bumi Aksara, 2009) hlm 5. 
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b. Secara praktis, penelitian ini sebagai penyelesaian tugas akhir untuk 

memperoleh gelar sarjana di jurusan Ilmu Komunikasi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Agar dapat mengetahui lebih jelas dari penelitian ini, berikut 

dijabarkan susunan sistematika penulisan : 

BAB I :  PENDAHULUAN 

  Menjelaskan mengenai latar belakang, Alasan Pemilihan judul, 

penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN TEROI DAN KERANGKA PIKIR 

  Terdapat kajian teori, kajian terdahulu, dan kerangka pikir.  

BAB III :  METODOLOGI PENELITIAN 

  Berisikan tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, 

sumber data, informan peneliti, teknik pengumpulan data, 

validitas data, serta teknik analisis data.  

BAB IV :  GAMBARAN UMUM 

  Deskripsi umum lokasi/tempat penelitian, seperti : sejarah, visi 

dan misi, dan struktur organisasi. 

BAB V :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

  Menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasannya. 

BAB VI :  PENUTUP 

  Berisikan kesimpulan dan saran yang bermanfaat dari hasil 

penelitian. 

KEPUSTAKAAN 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 


