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BAB II

TELAAH PUSTAKA

2.1 Pengertian Pemberdayaan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995) dalam Suwatno (2011:182)

Pemberdayaan secara etimologis berasal dari kata daya yang berarti

kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak. Mendapat

awalan ber- menjadi ‘berdaya’ artinya berkekuatan, berkemampuan, bertenaga,

mempunyai akal (cara dan sebagainya) untuk mengatasi sesuatu. Mendapat

awalan dan akhiran pe-an sehingga menjadi pemberdayaan yang dapat

diartikan sebagai usaha, proses menjadikan untuk membuat mampu, membuat

dapat bertindak/melakukan sesuatu.

Pemberdayaan dikutip dari bahasa Inggris yaitu empowerment, menurut

Stewart (2008:18) dalam Suwatno (2011:182) yang secara etimologis

pemberdayaan berasal dari kata power yang berarti kekuasaan, yaitu

kemampuan untuk mengusahakan agar sesuatu itu terjadi ataupun tidak sama

sekali. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang

yang lemah atau tidak beruntung ife (1995:56).

Usman (2004) dalam Zaili Rusli (2012:34) mengatakan pemberdayaan

mengandung makna adanya aktivitas/usaha untuk menjadikan sesuatu dari

keadaan yang tidak berdaya, tidak bertenaga, tidak berkekuatan menjadi

kondisi atau keadaan yang berdaya, bertenaga, atau kuat.
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Empowerment yang dalam bahasa Indonesia berarti “pemberdayaan”,

adalah sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam

pikiran masyarakat kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Memahami konsep

empowerment secara tepat harus memahami latar belakang kontekstual yang

melahirkannya.

Menurut HAW Widjaja (2005:169) pemberdayaan masyarakat adalah

upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimilki masyarakat,

sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya

secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik

dibidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya

untuk meningkatkan kemampuan dan potensi masyarakat secara maksimal

untuk dapat bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri agar masyarakat

dapat bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan demikian,

pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk meningkatkan

kemampuan dan kemandirian baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan

politik (Peraturan Gubernur Riau Nomor: 21 tahun 2011).

Menurut Ife (1995:61-64), pemberdayaan memuat dua pengertian kunci

yakni kekuasaan dan kelompok lemah. Kekuasaan di sini diartikan bukan

hanya menyangkut kekuatan politik namun mempunyai arti luas yang

merupakan penguasaan masyarakat atas:

1. Power over personal choices and life chances. Kekuasaan atas pilihan-

pilhan personal dan kesempatan-kesempatan hidup, kemampuan dalam
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membuat keputusan-keputusan mengenai pilihan hidup, tempat tinggal dan

pekerjaan dan sebagainya.

2. Power over the definition of need. Kekuasaan atas pendefinisian

kebutuhan, kemampuan menentukan kebutuhan selaras dengan aspirasi

dan keinginan.

3. Power over ideas. Kekuasaan atas ide atau gagasan, kemampuan

mengekspersikan dan menyumbang gagasan dalam interaksi, forum dan

diskusi secara bebas dan tanpa tekanan.

4. Power over institutions. Kekuasaan atas lembaga-lembaga, kemampuan

menjangkau, menggunakan dan mempengaruhi lembaga-lembaga

masyarakat seperti; lembaga pendidikan, kesehatan, keuangan serta

lembaga-lembaga pemenuh kebutuhan hidup lainnya.

5. Power over resources. Kekuasaan atas sumber daya, kemampuan

memobilisasi sumber daya formal dan informal serta kemasyarakatan

dalam memenuhi kebutuhan hidup.

6. Power over economic activity. Kekuasaan atas aktivitas ekonomi

kemampuan memamfaatkan dan mengelola mekanisme produksi,

distribusi serta pertukaran barang dan jasa.

7. Power over reproduction. Kekuasaan atas reproduksi, kemampuan dalam

kaitannya dengan proses reproduksi dalam arti luas seperti pendidikan,

sosialisasi, nilai dan prilaku bahkan kelahiran dan perawatan anak.
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Pemberdayaan dapat diartikan sebagai tujuan dan proses.Sebagai tujuan,

pemberdayaan adalah suatu keadaan yang ingin dicapai, yakni masyarakat

yang memiliki kekuatan atau kekuasaan dan keberdayaan yang mengarah pada

kemandirian sesuai dengan tipe-tipe kekuasaan yang disebutkan sebelumnya.

Berdasarkan berbagai pendapat diatas, maka pemberdayaan dapat

dimaknai sebagai suatu proses menuju keberdayaan atau proses untuk

memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan proses pemberian daya,

kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada yang kurang

berdaya, tidak memiliki daya ataupun belum berdaya.

2.2 Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga kerja merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah di

bidang Tenaga Kerja, Tugas Pokok  Dinas Tenaga Kerja Pekanbaru

berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 2008 adalah Melaksanakan sebagian

Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Tenaga Kerja, seperti dalam bidang

pembinaan pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, terdiri dari;

a. Seksi Pelatihan dan Permagangan ;

b. Seksi Produktifitas;

c. Seksi Standarisasi Kompentensi dan Kelembagaan Pelatihan;

Masing – masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung

jawab kepada Kepala Bidang   Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas.

Seksi Pelatihan dan Permagangan mempunyai rincian tugas:
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a. Merumuskan dan menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan Kepala

Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja,

pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;

b. Menyusun, merencanakan dan menyiapkan bahan dan peralatan kerja

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan;

c. Menyusun dan merencanakan program, sistem, metode dan rencana

kerja pelatihan dan permagangan;

d. Menetapkan persyaratan administrasi peserta pelatihan dan

melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan pelatihan;

e. Mengkoordinasikan dan membina tenaga kepelatihan tenaga kerja;

f. Menyusun, membina dan melaksanakan pelatihanketerampilan sesuai

dengan kebutuhan pasar kerja yang berbasis three in one ;

g. Merumuskan dan melaksanakan penyelenggaraan program pelatihan

berbasis kopetensi;

h. Melaksanakan pelayanan pendaftaran peserta pelatihan serta

menginventarisir kebutuhan latihan ;

i. Merumuskan dan melaksanakan bimbingan pelatihan dan pengawasan

pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan swasta;

j. Menyusun dan menyiapkan pedoman teknis pembinaan bagi instruktur

tenaga pelatih;

k. Melaksanakan bimbingan ke instansi pemerintah, BUMN/BUMD,

perusahaan swasta dan lembaga pelatihan  kerja yang mencakup

program dan jenis pelatihan tenaga kerja;
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l. Menyusun bahan pembinaan , rencana dan kegiatan untuk program

pemagangan bagi calon tenaga kerja yang akan dimagangkan;

m. Meneliti dan melakukan proses permohonan rekrut dalam rangka

penyediaan calon tenaga kerja magang, proses surat persetudengan

pihak penerima magang;

n. Melakukan penyuluhan dam bimbingan serta sosialisasi tentang

program permagangan kepada pencari kerja, masyarakat dan

perusahaan penerima magang;

o. Pengesahan kontrak / perjanjian magang dalam negeri;

p. Merumuskan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugasnya agar

dapat diketahui hasil yang dicapai telah sesuai dengan rencana kerja

dengan cara membuat tolok ukur keberhasilan tuga;

q. Merumuskan dan membuat laporan dibidang tugasnya dengan cara

mempersiapkan bahan yang akan dilaporkan, masalah yang dihadapi

serta langkah yang diambil guna pemecahan masalah;

r. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Pelatihan dan Permagangan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan dan Perencanaan Program dan rencana kerja pelatihan dan

Permagangan;

b. Pengkoordinasian dan pembinaan tenaga kepelatihan tenaga kerja;

c. Penyusunan pelatihan keterampilan;

d. Penyelenggaraan program pelatihan ;

e. Pendaftaran peserta pelatihan;
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f. Penyusunan dan penyiapan pedoman teknis;

g. Penyusunan bahan pembinaan;

Seksi Produktifitas mempunyai rincian tugas;

a. Merumuskan dan menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan kepala

Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja

pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;

b. Menyusun, merencanakan dan menyiapkan bahan dan peralatan kerja

dengan cara merinci jenis dan jumlah peralatan kerja yang dibutuhkan;

c. Menyusun , merencanakan dan melaksanakan pengembangan manajemen

dan kelembagaan;

d. Menyusun rencana dan program kegiatan yang brkaitan dengan kegiatan

pembinaan, pelatihan dan sertifikasi tentang produktifitas tenaga kerja;

e. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan sistem dan inovasi

produkktifitas tenaga kerja;

f. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengembangan kualitas

sumber daya manusia.

g. Menyusun, merencanakan dan melaksanakan pengembangan sosial dan

budaya produktif.

h. Memberikan bimbingan dan pelatihan dibidang manajemen dan

produktifitas serta program sertifikasi dalam rangka meningkatkan

kemampuan berusaha;

i. Melakukan usaha – usaha pengembangan produktifitas tenaga kerja

sertifikasinya disektor industri dan jasa pada instansi pemerintah,
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BUMN/BUMD dan Swasta melalui seminar serta penyuluhan dan

pengukuran  produktifitas tenaga kerja serta konsultasi manajemen dan

produktifitas;

j. Menginventarisir kelembagaan, instruktur tenaga pelatihan program dan

kegiatan pengembagangan  produktifitas  serta menginventarisir data

program yang mencakup jenis pelatihan, kualifikasi iuran serta lembaga

penyelenggaranya;

Seksi Produktifitas menyelenggarakan fungsi

a. Pengembangan produktifitas tenaga kerja;

b. Perencanaan sistim dan inovasi produktifitas tenaga kerja;

c. Pengembangan kualitas sumber daya manusia;

d. Pengembangan produktivitas tenaga kerja;

e. Penginvetarisasian pengembangan produktifitas;

Seksi Standarisasi Kompetensi dan kelembagaan Pelatihan mempunyai

rincian tugas:

a. Merumuskan dan menyiapkan bahan – bahan yang diperlukan Kepala

Bidang dalam penyusunan kebijaksanaan, program dan prosedur kerja,

pencatatan hasil kerja, petunjuk teknis dan laporan dibidang tugasnya;

b. Merumuskan rencana dan menyusun program kerja pengembangan

standar komptetensi kerja dan sistim sertifikasi komptensi tenaga

kerja;

c. Menyusun dan menyiapkan pedoman teknis serta melaksanakan

perizinan bagi lembaga pelatihan kerja;
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d. Mengadakan registrasi lembaga pelatihan kerja baik pemerintah,

perusahaan dan lembaga pelatihan kerja swasta;

e. Merumuskan dan melaksanakan fasilitasi pelaksanaan uji kopentensi

yang terbuka bagi tenaga kerja;

f. Merumuskan dan melaksanakan Relevansi dan kualitas lembaga

pelatihan kerja;

g. Merumuskan dan melaksanakan peningkatan profesionalisme

kepelatihan dan instruktur latihan kerja;

h. Melaksanakan pembinaan asosiasi profesi;

i. Melakukan pembinaan dan pemberian pelayanan perizinan /

pendaftaran lembaga pelatihan kerja swasta;

j. Melaksanakan legalisasi sertifikat siswa pelatihan kerja;

Seksi Standarisasi Kompetensi dan kelembagaan Pelatihan

menyelenggarakan fungsi :

a. Perumusan standar kompetensi kerja;

b. Penyiapan pedoman teknis

c. Pengadaan registrasi lembaga pelatihan kerja;

d. Fasilitasi pelaksanaan uji kompentensi;

e. Peningkatan profesionalisme kepelatihan dan instruktur latihan kerja.

f. Pembinaan asosiasi fropesi ;

g. Pelayanan perizinan;

h. Pelaksanaan legalisasi sertifikat siswa pelatihan kerja
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2.3 Peranan

Berdasarkan referensi yang telah terkumpul, belum ada persamaan

persepsi tentang arti kata peranan. Karena itu dalam rangka menyatukan

persepsi , maka berikut ini akan disajikan beberapa definisi tentang kata

peranan. Peran berarti laku, bertindak. Didalam kamus besar bahasa Indonesia

peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto (2005:243) Peranan adalah pertama,

merupakan aspek dinamis kedudukan apabila seseorang melaksanakan hak dan

kewajiban sesuai dengan kedudukannya dalam hal ia menjalankan peranan.

Kedua, peranan adalah karena ia mengatur perilaku seseorang dan peranan itu

menyebabkan seseorang pada batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-

perbuatan orang lain. Ketiga, peranan adalah diatur norma-norma yang berlaku

misalnya norma kesopanan menghendaki agar seseorang laki-laki bila berjalan

bersama wanita, harus disebelah luar.

Istilah “peran” kerap diucapkan banyak orang. Sering kita mendengar kata

peran dikaitkan dengan posisi atau kedudukan seseorang. Lebih jelasnya kata

“peran” atau “role” dalam kamus oxford dictionary diartikan: Actor’s part;

one’s task or function.Yang berarti aktor; tugas seseorang atau fungsi.

Sedangkan dalam Kamus besar bahasa Indonesia (1988:667), adalah

seperangkat tingkat yang diharapkan dan dimiliki oleh orang yang

berkedudukan di masyarakat. Dapat di simpulkan bahwa peran adalah dimana

individu atau kelompok, perorangan ataupun instansi yang berkedudukan dan
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memiliki wewenang dapat memberikan dampak terhadap orang maupun

lingkungan

2.4 Tenaga Kerja

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Pokok

Ketenagakerjaan pasal 1 disebutkan: Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang

mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan jasa atau barang untuk

memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Menurut Kusumowido (1982:93), Tenaga Kerja (Man Power) adalah

seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika

ada permintaan terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi

dalam aktivitas tersebut.

Sedangkan menurut Mulyadi (2003:57), Tenaga Kerja adalah penduduk

dalam usia kerja (berusia 15-64) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu

negara yang dapat memproduksi  barang dan jasa jika ada permintaan terhadap

tenaga mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut.

Tenaga Kerja adalah sumber daya manusia yang memiliki potensi,

kemampuan yang tepat guna, berdaya guna, berpribadi dalam kategori tertentu

untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berhasil guna

bagi dirinya sendiri dan masyarakat secara keseluruhan (Simanjuntak, 2001:

5).

Sedangkan Menurut Thoha (1985:50) menjelaskan apabila dilihat dari

ilmu yang dimiliki tenaga kerja , maka tenaga kerja dapat dibedakan menjadi:
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a) Tenaga kerja terdidik, yaitu mereka yang memperoleh pendidikan secara

formal misalnya tenaga kerja yang lulusannya kejuruan perguruan tinggi.

b) Tenga kerja terlatih, yaitu tenaga kerja yang memperoleh keahlian yang

berdasarkan pengalaman yang cukup lama, misalnya tukang bangunan

yang tidak mempunyai pendidikan formal tapi ia mampu melaksanakan

pekerjaannya dengan baik dan benar.

c) Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih yaitu mereka yang

melakukan pekerjaan yang tidak tidak memerlukan pendidikan dan latihan

karena hanya mengandalkan tenaga kasarnya. Misalnya: Kuli batuh, buruh

tani, dan lain sebagainya.

Jadi kesimpulan dari pendapat Thoha diatas yaitu megenai tenaga kerja

bahwa tenaga kerja adalah semua individu-individu yang terlihat baik langsung

maupun tidak langsung baik yang mempunyai keahlian ataupun tenaga

kasarnya dan yang memproduksi barang maupun jasa, mulai dari perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan serta aktivitas-aktivitas lainnya yang

berhubungan dengan berbagai macam jenis pekerjaan.

Kemudian Thoha (1985:67) mengatakan bahwa mengingat begitu besar

peran tenaga kerja dalam hal produksi maka tenaga kerja yang baru perlu diberi

latihan-latihan khusus sebelum mereka terjun kelapangan.Latihan itu

hendaknya diberikan yang berhubungan dengan pekerjaan, dan latihan yang

diberikan kepada tenaga kerja bertujuan untuk menanamkan informasi serta

sikap tertentu pada tenaga kerja.
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Dari kutipan diatas dapat disimpulkan bahwa Tenaga Kerja adalah orang

yang mampu secara produktif menghasilkan barang dan jasa melalui kontribusi

tenaga maupun buah pikiran, yang berguna bagi dirinya dan masyarakat

lainnya.

2.5 Tenaga Kerja Lokal

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2002 tentang

ketenagakerjaan pasal 1 menyebutkan bahwa Tenaga kerja lokal adalah tenaga

kerja yang berasal dan lahir di Kota Pekanbaru yang secara turun temurun dana

dalam waktu tertentu tinggal di Kota Pekanbaru atau memiliki Kartu Keluarga

dan atau KTP Kota Pekanbaru.

2.6 Landasan Alqur’an

Tenaga kerja adalah segala usaha dan ikhtiar yang dilakukan oleh anggota

badan atau pikiran untuk mendapat imbalan yang pantas.Tenaga kerja sebagai

faktor produksi mempunyai arti yang besar. Karena semua kekayaan alam

tidak berguna bila tidak diekploitasi oleh manusia dan diolah oleh buruh. Alam

telah memberikan kekayaan yang tidak terhitung, tetapi tanpa usaha manusia

semua akan tersimpan. Banyak Negara di Asia timur, Timur Tengah, Afrika

dan Amerika Selatan yang kaya akan sumber daya alam tapi karena mereka

belum mampu mengalinya maka mereka tetap miskin dan terbelakang, oleh

karena itu disamping adanya sumber alam juga harus ada rakyat yang bekerja

sungguh-sungguh, tekun dan bijaksana agar mampu mengambil sumber alam

untuk kepentingannya.

Al Qur’an telah memberi penekanan yang lebih terhadap tenaga

manusia. Ini dapat dilihat dari petikan surat An najm yang artinya:
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“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang
diusahakannya. (An Najm : 39). Semakin bersungguh-sungguh dia bekerja
semakin banyak harta yang diperolehnya.












Artinya : ‘’Untuk lelaki ada bagian dari usaha yang dikerjakannya dan
untuk wanita ada bagian pula dari usaha yang dikerjakannya. (An Nisa’ : 32)

Siapa yang bekerja keras akan mendapat ganjaran masing-masing yang

sewajarnya. Prinsip tersebut berlaku bagi individu dan juga Negara. Al Qur’an

menunjukkan prinsip asas tersebut dalam surat Al Anfaal:










Artinya : “Demikian itu karena sesungguhnya Allah sekali-kali tidak akan
mengubah suatu nikmat yang telah dianugrahkan terhadap suatu kaum hingga
kaum itu merubah apa yang ada pada mereka sendiri dan sesungguhnya Allah
maha mendengar lagi maha mengetahui”. (Al Anfaal : 53)

Tenaga Kerja kasar menurut pandangan islam, Al Qur’an tidak berhenti

membahas pekerjaan sebagai tenaga kerja kasar/buruh kasar dalm kisah-kisah

Rasul. Nabi Daud diaangap sebagai “tukang yang mahir”, dalam Al Qur’an

telah diajarkan cara-cara membuat baju besi dan alat perang melalui firman

Allah sebagai berikut:
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“Dan kami telah melunakkan besi untuknya, buatlah baju besi yang

besar-besar dan ukurlahanyamannya dan kerjakanlah amalan yang saleh”. (As

Saba’ : 10-11).

Besi yang dikenakan Nabi Daud menunjukkan kegunaan besi yang luas

oleh manusia dalam perang dan tujuan lain pada masa tersebut dan begitu pula

dengan kegunaan baju besi. Dan terdapat juga keterangan tentang tenaga kerja

ahli dalam  kitab suci Al Qur’an, sebagai contoh adalah kisah Nabi Yusuf

dengan raja mesir:

“Dan raja berkata:”Bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia

sebagai orang yang rapat kepadaku”. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap

dengan dia, dia berkata: ”Sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seseorang

yang berkedudukan tinggi lagi dipercaya pada sisi kami”. Berkata Yusuf:”

Jadikanlah aku bendaharawan Negara. Sesungguhnya aku adalah orang yang

paling pandai menjaga lagi berpengetahuan”. Dan demikianlah kami

memberikan kedudukan kepada yusuf di negeri Mesir. Kami melimpahkan

rahmat kepada siapa saja yang kami kehendaki dan tidak menyia-nyiakan

pahala orang yang berbuat baik”. (Yusuf : 54-56)

Selain Nabi Yusuf menjadi penasihat raja yang sangat dipercayai dan

berkuasa disebabkan keahlian dan kesungguhannya bekerja.
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2.7 Defenisi Konsep

Menurut Moh. Nazir (2005:126) definisi konsep adalah suatu defenisi

yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti atau

menspesifikasikan kegiatan ataupun memberikan suatu operasional yang

diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

Guna memudahkan dalam penelitian ini, maka penulis membatasi konsep

yang dioperasikan. Dalam penelitian ini yang menjadi definisi konsep adalah:

a) Pemberdayaan mengandung makna adanya aktivitas/usaha untuk

menjadikan sesuatu dari keadaan yang tidak berdaya, tidak bertenaga,

tidak berkekuatan menjadi kondisi atau keadaan yang berdaya,

bertenaga, atau kuat.

b) Dinas Tenaga kerja adalah perpanjang tangan pemerintah dalam hal

ketenagakerjaan.

c) Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan

guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan

sendiri maupun untuk masyarakat

d) Peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh

orang       berkedudukan di masyarakat.

e) Tenaga kerja lokal adalah tenaga kerja yang berasal dan lahir di Kota

Pekanbaru yang secara turun temurun dana dalam waktu tertentu

tinggal di Kota Pekanbaru atau memiliki Kartu Keluarga dan atau

KTP Kota Pekanbaru
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2.8 Konsep Operasional

Adapun Konsep Operasional yang digunakan dalam penelitian ini ialah

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja kota Pekanbaru

Tabel 2.1 Variabel Penelitian
Variabel Penelitian Indikator Sub Indikator

Peran Dinas Tenaga

Kerja dalam

pemberdayaan tenaga

kerja local di

Pekanbaru

Pembinaan

Pelatihan dan

Produktifitas

Penyusuna program dan rencana kerja

pelatihan dan pemagangan tenaga kerja

Penyusunan metode pelatihan dan

keterampilan tenaga kerja

Penyusunan sisitim dan inovasi

produktifitas tenaga kerja

Pengembangan kualitas sumber daya

manusia

Peningkatan kualitas instruktur kepelatihan

tenaga kerja

Meningkatkan fasilitas uji kompetensi

Penempatan

tenaga kerja lokal

Job Canvasing

Pameran bursa kerja (Job Fair)

Bursa Kerja Online

Perluasan

kesempatan kerja

Melaksanakan kegiatan Pelatihan

Teknologi tepat guna

Pelatihan Manajeman Usaha

Pelatihan Kewirausahaan

Melaksanakan  Kegiatan padat karya

produktif

Pelatihan Keterampilan bagi pencari kerja

Melaksanakan kegiatan Permagangan
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2.8 Teknik Pengukuran

Steven (1951) dalam Moh.Nazir (2005:127-128) mengatakan pengukuran

adalah penetapan atau pemberian angket terhadap objek atau fenomena

menurut aturan tertentu. Untuk memudahkan menganalisa data, maka penilaian

terhadap pelaksanaan variabel atau indikator dikelompokkan dalam lima

tingkatan. Adapun penilaian tersebut adalah, sangat setuju, setuju, kurang

setuju, tidak setuju ,dan sangat tidak setuju :

Sangat Setuju : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 90%-100% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

Setuju : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 70%-80% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

Kurang Setuju : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 50%-69% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

Tidak Setuju : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 30%-49% terhadap masing-

masing indikator penelitian.

Sangat TidakSetuju : Jika rata-rata (persentase) penilaian jawaban dalam tabel

rekapitulasi berisikan antara 10%-29% terhadap masing-

masing indikator penelitian..


