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Lampiran I :  Hasil Wawancara dengan Instruktur 

 

Nama  : Muhammad Jefri 

Hari/tgl : Kamis, 20 Sepetember  2018 

Waktu           : Jam 13.00 

Jabatan : Instruktur Singapura 

 

 

Peneliti :“Sudah berapa lama Bapak mengajar di BLKLN Arni Family?”  

Instruktur :“Saya sudah mengajar di BLKLN baru 3 tahun” 

Peneliti :“Bagaimana konsep proses komunikasi yang diterapkan Bapak 

selaku instruktur di BLKLN?”  

Instruktur :“Proses komunikasi yang saya terapkan itu yang penting calon 

TKI paham yang saya ajarkan, saya mengajarkan materi sesuai 

dengan buku panduan yang ada, kadang dari pengalaman saya 

sebagian. Karena tidak semua calon TKI paham yang saya ajarkan, 

lalu saya pakai model pendekatan kenapa mereka tidak bisa 

memahami materi yang saya ajarkan”. 

Peneliti :”Bagaimana tata cara komunikasi dan bentuk komunikasi yang 

digunakan instruktur ?” 

Instruktur :“Saya kalau mengajar di kelas santai, ada waktunya serius ya 

serius. Kalau santai ya santai agar calon TKI tidak spaneng. 

Biasanya saya mengajar menggunakan bahasa Indonesia terus saya 

translate ke bahasa Inggris. Karena bahasa pengantar Singapura 

bahasa Inggris,jadi saya harus membiasakan juga menggunakan 

bahasa Inggris ketika mengajar, agar mereka paham nantinya kalau 

dI sana. Kemudian bentuknya bisa ceramah, diskusi atau tanya 

jawab, dan pemberian penugasan, agar para calon TKI benar-benar 

paham”. 

Peneliti :“Apakah sampai saat ini komunikasi antara instruktur dan calon 

TKI selama proses pelatihan berjalan efektif ? Bagaimana agar 
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berjalan efektif ? Apakah instruktur dan calon TKI mempunyai 

kedekatan secara pribadi ?” 

Instruktur  :“Ya saya berusaha untuk seefektif mungkin. Untuk itu setelah saya 

memberikan materi kemudian mengadakan tanya jawab antara 

insruktur dan calon TKI, agar lebih paham dengan materi yang 

saya ajarkan. Lalu dibuat kerja kelompok untuk diberikan tugas 

yang harus dikerjakan bersama. Hal ini juga yang membuat 

hubungan semakin dekat antara satu dengan yang lainnya”. 

Peneliti   :“Dalam memberikan materi pelatihan kepada peserta calon TKI, 

apakah Instruktur mempersiapkan diri dengan matang?” 

Instruktur  :“Iya, mempersiapkan dengan matang, agar apa yang saya 

terangkan nanti kepada calon TKI dapat dimengerti. Bahkan saya 

kalau tidak siap tidak berani melakukan ini. Jadi saya 

mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk siap materi, siap 

mental, dan tentu dibekali dengan pengalaman sebagai instruktur”.  

Peneliti  :”Apakah Instruktur menggunakan media/saluran komunikasi 

sebagai unsur penunjang dalam menyampaikan materi kepada 

peserta? Jika Iya, apa saja media komunikasi yang digunakan?” 

Ïnstruktur  :“Kalau dikelas materi biasanya saya menggunakan papan tulis 

untuk mengajar dan buku panduan. Sedangkan ketika praktek ada 

alat peraga atau medianya yang yang dapat dipergunakan, dan 

semuanya sudah  ada di BLKLN” 

Peneliti :“Bagaimanakah dampak dari pelatihan kepada para peserta 

pelatihan calon TKI sebagai penerima materi pesan, apakah mereka 

menjadi  bertambah pengetahuannya?.” 

Instruktur  :“Agar calon TKI tambah semangat untuk bekerja di luar negeri” 

Peneliti :“Faktor pendukung apa saja yang mendukung komunikasi 

instruktur dan calon TKI dalam upaya meningkatkan hasil belajar?”  

Instruktur :“Mau bersikap terbuka jika tidak memahami materi yang saya 

ajarkan. Mereka akan bertanya lalu saya akan memberikan 
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feedback. Selain itu, mereka, para siswa juga kelihatan antusias, 

serius dalam mengikuti program yang kita sampaikan ” 

Peneliti : “Faktor penghambat apa saja yang ditemui saat berlangsung 

proses belajar ditinjau dari sisi komunikasinya?” 

Instruktur  :“Karena pelatihan calon TKI disini wanita semua otomatis 

instrukturnya wanita. Penghambatnya kaget kok gurunya cowok? 

(yang dari cabang), ada sebagian yang tidak mengerti tapi saya 

omongin pelan-pelan” 

Peneliti :“Bagaimana cara instruktur membangkitkan semangat belajar 

calon TKI ?” 

Instruktur :“Diberi motivasi agar tetap mau belajar dan demi masa depan” 

Peneliti  :“Dalam proses menyampaikan materi pelatihan, instruktur lebih  

sering menggunakan komunikasi secara  satu arah, atau dua  arah?”  

Instruktur :“Menggunakan komunikasi satu arah dan dua arah karena sama-

sama penting. pada saatnya, saya harus menyampaikan materi yang 

memang tidak boleh diputus atau disela oleh peserta. Di sisi lain, 

pada saatnya saya harus membuka dialog untuk memperoleh 

feedback dari materi yang saya sampaikan. Jadi komunikasi satu 

arah dan dua arah harus dipergunakan”. 

Peneliti :“Dalam proses pelatihan, apakah instruktur membagi peserta ke 

dalam kelompok kecil agar lebih efektif?” 

Instruktur : “Iya, agar calon TKI yang tidak bisa dapat diajari temannya. 

Dalam kelompok ini biasanya satu kelompok terdiri dari 5-7 orang. 

Dari sini calon TKI juga belajar berkomunikasi dengan anggota 

kelompok dengan baik.” 

Peneliti :“Dalam menyampaikan materi pelatihan  kepada peserta, apakah  

Saudara mengajukan suatu permasalahan  untuk kemudian peserta 

disuruh memecahkan masalah tersebut?” 

Instruktur :“Iya, agar calon TKI mengerti dan memahami materi yang 

diajarkan. Mereka dapat berpikir bagaimana cara menyelesaikan 

soal yang diberikan. Dan setiap memberikan materi selalu diakhiri 
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dengan pertanyaan, dan mengajukan permasalahan untuk 

dipecahkan agar mereka memahami apa yang kami sampaikan”. 

Peneliti :“Dalam memberikan pelatihan, apakah Saudara menggunakan 

metode Tutorial Perseorangan, atau Tutorial Kelompok, atau juga  

Lokakarya ?” 

Instruktur :“Iya. Tutorial Perseorangan ketika saya mengetes maju kedepan 

calon TKI untuk menjawab pertanyaan dan ketika mereka belum 

paham materi saya mengajarkannya sendiri hingga paham. 

Kemudian Tutorial kelompok biasanya saya ajarkan ketika praktek 

di BLKLN, adanya kelompok agar calon TKI mengetahui siapa 

yang tidak bisa praktek agar diajarkan temannya hingga bisa. 

Lokakarya biasanya mengacu pada petunjuk sesuai dengan buku 

panduan.”  

Peneliti : “Apakah dalam memberikan materi pelatihan, juga dilakukan 

metode diskusi kelompok dengan para peserta pelatihan?”  

Instruktur :“Iya, adanya diskusi agar calon TKI paham dan siap mengikuti 

ujikom (ujian kompetensi)”. Selain itu juga mengajarkan kepada 

peserta untuk bekerja sama dengan orang lain, mudah  bergaul 

membangun pertemanan dan tidak merasa minder atau rendah 

diri”. 

Peneliti :“Media pelatihan apa saja yang biasa digunakan untuk membantu 

calon TKI dalam memahami materi yang disampaikan dalam 

pelatihan ?” 

Instruktur :“Boneka bayi, temannya sendiri yang disuruh praktek yang lain 

memperhatikan, poster, papan tulis.” 
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Nama   : Suharti 

Hari/tgl          : Kamis, 13 September 2018   

Waktu            : Jam 13.00 

Jabatan : Instruktur Malaysia 

 

Peneliti :“Sudah berapa lama Ibu/Bapak mengajar di BLKLN Arni 

Family?” 

Instruktur :“Kurang lebih sudah  10 tahun” 

Peneliti :“Bagaimana konsep komunikasi yang diterapkan Ibu/Bapak selaku 

instruktur di BLKLN?”   

Instruktur :“Dalam mengajar ada rasa susah dan senang, karena ada yang 

IQnya rendah dan kalau diajak ngomong tidak nyambung. Ngajar 

harus sabar, karena tidak semua orang sifatnya sama. Kita 

ngomong harus nyambung dan pendekatan ke calon TKI, Saya 

mengajarkan sopan santun, karena sopan santun hal utama untuk 

kerja di luar negeri. Saya mengajarkan sopan santun, senyum dan 

menjadi sabar. Karena kalau ikut kerja dengan orang Chinese harus 

senyum jangan cemberut. “  

Peneliti :“Bagaimana tata cara komunikasi dan bentuk komunikasi yang 

digunakan instruktur ?”  

Instruktur :“Supaya paham saya mengajarkan teori terlebih dahulu karena 

memudahkan calon TKI untuk terjun praktek dan langsung kerja 

nyata” 

Peneliti :“Apakah sampai saat ini komunikasi antara instruktur dan calon 

TKI selama proses pelatihan berjalan efektif ? Bagaimana agar 

berjalan efektif ? Apakah instruktur dan calon TKI mempunyai 

kedekatan secara pribadi ?” 

Instruktur :“Baik2 aja, yang saya sampaikan ke calon TKI harus nyambung, 

dapat diterima dan bisa mengerjakan yang saya sampaikan. Secara 

pribadi saya tidak ada kedekatan pribadi dengan merekat, haurs 

disama ratakan, karena dapat membuat cemburu sosial, untuk 
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instruktur dan calon TKI harus sama. Yang saya dekati anak yang 

kurang paham, karena yang kurang paham penuh ektra, kalau yang 

pintar dah bisa, klo mendekati yang pintar hanya membuang 

waktu”.  

Peneliti :“Dalam memberikan materi pelatihan kepada peserta calon TKI, 

apakah Instruktur mempersiapkan diri dengan matang?” 

Instruktur :“Ya, persiapan harus  matang mbak, tanpa persiapan kita tidak 

bisa mengharapkan hasil yang maksimal.  Sebagai contoh saya mau 

melatih cara memandikan bayi, saya sendiri yang harus 

mempraktekkan sendiri dahulu, calon TKI melihat, paham, tau, 

giliran calonTKI yang saya suruh maju karena untuk ujian. Untuk 

ujian calon TKI juga harus bisa praktek. Yang tidak paham tak nilai 

enggak saya majukan ujikom, kalau paham saya sarankan untuk 

ujikom” 

Peneliti :“Apakah Instruktur menggunakan media/saluran komunikasi 

sebagai unsur penunjang dalam menyampaikan materi kepada 

peserta? Jika Iya, apa saja media komunikasi yang digunakan?”  

Instruktur :“Iya, seperti papan tulis. Praktek bayi ya menggunakan boneka 

bayi, alat perlengkapan bayi, dll”. jadi mereka harus praktek supaya 

melatih ketrampilan dalam diri mereka masing-masing.  Media ini 

sangat membantu sekali mbak, baik bagi kami, para instruktur 

maupun bagi siswa, mereka akan lebih mudah memahami materi 

yang kita sampaikan”.  

Peneliti :“Bagaimanakah dampak dari pelatihan kepada para peserta 

pelatihan calon TKI sebagai penerima materi pesan, apakah mereka 

menjadi  bertambah pengetahuannya?”  

Instruktur :“Saya kira banyak yang paham, karena penyampaian saya yang 

jelas, dan calon TKI mau menerima. Suara saya yang kencang dan 

jelas memudahkan mereka untuk merima pesan yang saya 

sampaikan” 



76 

 

Peneliti :“Faktor pendukung apa saja yang mendukung komunikasi 

instruktur dan calon TKI dalam upaya meningkatkan hasil belajar?” 

Instruktur :“Harus membuat anak paham, jangan asal-asalan dalam 

mengajarkan sesuatu. Karena takut kalau asal-asalan mereka kerja 

di luar negeri tidak beres. Saya benar-benar harus memperjuangkan 

mereka” 

Peneliti : “Faktor penghambat apa saja yang ditemui saat berlangsung 

proses belajar ditinjau dari sisi komunikasinya?”  

Instruktur :“Kalau ada masalah dan problem pada calon, membuat tidak 

paham yang saya sampaikan dan saya tunjukkan. Perlu pendekatan 

kepada mereka, kalau tidak paham pasti dia ada masalah. Saya 

temui 4 mata untuk menanyakan ada apa dengan dia, jika ada 

masalah saya berikan solusi” 

Peneliti :“Bagaimana cara instruktur membangkitkan semangat belajar 

calon TKI ?”  

Instruktur :“Cara membangkitkan semangat dengan memberikan masukan. 

Untuk jadi orang sukses harus semangat. Karena untuk sukses pasti 

ada problem yang dihadapi, karena untuk merubah nasib harus kita 

sendiri yang punya niat dan mau berjuang. Banyak masukan dan 

direfleksikan dapat membuat kita berhasil” 

Peneliti  :“Dalam proses menyampaikan materi pelatihan, instruktur lebih 

sering menggunakan komunikasi secara  satu arah, atau dua  arah?”  

Instruktur :“Menyampaikan materi harus banyak bicara didepan kelas. Jika 

calon TKI tidak paham yang saya jelaskan harus tanya balik ke 

saya” 

 Peneliti     :“Dalam proses pelatihan, apakah instruktur membagi peserta ke 

dalam kelompok kecil agar lebih efektif?” 

Instruktur :“Iya, karena murid ada yang lulusan SD, SMP dan SMA jadi saya 

kelompokkan agar tidak ketinggalan materi. Misal calon TKI yang 

ex Singapura, ex Taiwan dibuat kelompok untuk memudahkan 
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memantau belajarnya sampai mana. Yang ketinggalan materi pasti 

tidak mampu mengikuti itu yang perlu saya bimbing” 

Peneliti :“Dalam menyampaikan materi pelatihan  kepada peserta, apakah  

Saudara mengajukan suatu permasalahan  untuk kemudian peserta 

disuruh memecahkan masalah tersebut?” 

Instruktur :“Iya, agar calon TKI paham yang saya ajarkan. Dan mereka mau 

berpikir bagaimana cara memecahkan soal yang dihadapi”. 

Peneliti :“Dalam memberikan pelatihan, apakah Saudara menggunakan 

metode Tutorial Perseorangan, atau Tutorial Kelompok, atau juga  

Lokakarya ?” 

Instruktur      :“Iya menggunakan itu semua” 

Peneliti :“Apakah dalam memberikan materi pelatihan, juga dilakukan 

metode diskusi kelompok dengan para peserta pelatihan?” 

Instruktur      :“Iya, agar saling berbagi antara yang satu dengan yang lainnya” 

Peneliti :“Media pelatihan apa saja yang biasa digunakan untuk membantu 

calon TKI dalam memahami materi yang disampaikan dalam 

pelatihan ?” 

Instruktur :“Model seperti bayi, temannya sendiri yang disuruh praktek Media 

gambar ada poster dikelas. Menggunakan papan tulis ketika 

dikelas” 
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Nama            :  Amintawanti 

Hari/tgl         :  Jumat, 14 September 2018   

Waktu           :  Jam: 10.00 

Jabatan : Instruktur Taiwan  

 

Peneliti :“Sudah berapa lama Ibu/Bapak mengajar di BLKLN Arni 

Family?”  

Instruktur      : “Kurang lebih 13-14 tahun”  

Peneliti :“Bagaimana konsep komunikasi yang diterapkan Ibu/Bapak selaku 

instruktur di BLKLN?” 

Instruktur :“Dijelaskan terlebih dahulu apa yang akan pelajari, setelah itu 

diberi buku panduan lalu dijelaskan”. Kemudian juga dilakukan 

pendalaman materi berupa diskusi dengan memberikan pertanyaan 

yang harus dijawab atau diselesaikan”. 

Peneliti :“Bagaimana tata cara komunikasi dan bentuk komunikasi yang 

digunakan instruktur ?”  

Instruktur :“Harus saling memahami, saya beri pengertian ketika mengajar itu 

harus bagaimana. Membuat mereka tetap nyaman dikelas selama  

pelatihan agar tidak mudah bosan dan harus mengikuti peraturan 

yang ada. Tergantung bagaimana cara instruktur dekan dengan 

calon TKI. Sedangkan bentuk komunikasinya bisa langsung secara 

tatap muka, atau dengan media secara tidak langsung.” 

Peneliti :“Menurut pengamatan Ibu/bapak, apakah ada calon TKI yang 

dapat berkomunikasi dengan temannya dengan cara memotivasi 

teman lainnya untuk berprestasi ?” 

Instruktur :“Iya, karena sifat calon TKI berbeda-beda. Ketika tidak paham 

yang saya ajarkan, mereka akan bertanya kepada teman mereka 

yang sudah punya pengalaman, diberikan masukan. Setelah paham 

dan mengetahu lingkungan mereka bisa mengikuti pelatihan 

dikelas dengan baik. Dan gak mau dan tidak takut lagi untuk 

berbicara dengan instruktur”. 
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Peneliti :“Dalam memberikan materi pelatihan kepada peserta calon TKI, 

apakah Instruktur mempersiapkan diri dengan matang?” 

Instruktur :“Iya, kita memberikan cara-cara mempelajari membaca bahasa dan 

kosakata dengan baik itu bagiamana agar mereka memahami apa 

yang dipelajari “ 

Peneliti :“Apakah Instruktur menggunakan  media/saluran komunikasi 

sebagai unsur penunjang dalam menyampaikan materi kepada 

peserta?” 

Instruktur :“Jika Iya, apa saja media komunikasi yang digunakan? Iya sama 

dengan diatas” 

Peneliti       :“Bagaimanakah dampak dari  pelatihan  kepada para peserta 

pelatihan calon TKI sebagai penerima materi pesan, apakah mereka 

menjadi  bertambah pengetahuannya?”  

Instruktur  :“Mereka mengetahui bahasa yang diajarkan dan praktek kerjanya 

seperti apa” 

Peneliti :“Faktor pendukung apa saja yang mendukung komunikasi 

instruktur dan calon TKI dalam upaya meningkatkan hasil belajar ? 

“ 

Instruktur    :“Dibuat nyaman dan tenang bagaimana mereka fokus belajar”  

Peneliti :“Faktor penghambat apa saja yang ditemui saat berlangsung proses 

belajar ditinjau sisi komunikasinya?” 

Instruktur :“Tidak paham yang diajarkan, tidak fokus ketika diajak berbicara” 

Peneliti :“Bagaimana cara instruktur membangkitkan semangat belajar 

calon TKI ?”  

Instruktur :“Dengan selalu memberi semangat agar mereka mempunyai 

motivasi diri semangat supaya mereka tidak pengarahan punya 

motivasi” 

Peneliti :“Dalam proses menyampaikan materi pelatihan, instruktur lebih 

sering menggunakan komunikasi secara  satu arah, atau dua  arah?” 
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Instruktur :“Satu arah ketika saya memberikan materi dan bimbingan. Dua 

arah ketika mereka bertanya kepada saya bagian mana yang tidak 

paham”. 

Peneliti :“Dalam proses pelatihan, apakah instruktur membagi peserta ke 

dalam kelompok kecil agar lebih efektif?” 

Instruktur :“Iya itu memudahkan untuk belajar. Misal kita belajar percakapan, 

sebelumnya mereka harus belajar dengan kelompok kecil tentang 

fokus kosakata stelah itu percakapan berdua-dua. Tidak mungkin 

hanya individu saja” 

Peneliti :“Dalam menyampaikan materi pelatihan  kepada peserta, apakah  

Saudara mengajukan suatu permasalahan  untuk kemudian peserta 

disuruh memecahkan masalah tersebut?”   

Instruktur    :“Iya, kita mengerjakan bersama-sama setelah  itu kita koreksi 

bersama. 

Peneliti :“Dalam memberikan pelatihan, apakah Saudara menggunakan 

metode Tutorial Perseorangan, atau Tutorial Kelompok, atau juga  

Lokakarya ?”  

Instruktur :“Iya” 

Peneliti :“Apakah dalam memberikan materi pelatihan, juga dilakukan 

metode diskusi kelompok dengan para peserta pelatihan?” 

Instruktur : “Memudahkan belajar bersama, jadi tau mana yang paham dan 

mana yang tidak paham” 

Peneliti :“Media pelatihan apa saja yang biasa digunakan untuk membantu 

calon TKI dalam memahami materi yang disampaikan dalam 

pelatihan ?” 

Instruktur : “Boneka bayi, buah-buahan, poster, dot, papan tulis, gambar.” 
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Nama   : Khusnita 

Hari/tgl          : Rabu, 14 September 2018 

Waktu            : 10.00 wib 

Jabatan : Instruktur Hongkong 

 

Peneliti :“Sudah berapa lama Ibu/Bapak mengajar di BLKLN Arni 

Family?” 

Instruktur :“10 tahun”  

Peneliti :“Bagaimana konsep komunikasi yang diterapkan Ibu/Bapak selaku 

instruktur di BLKLN?” 

Instruktur :“Dalam proses ini, yang penting,  Materi yang saya sampaikan 

mudah dipahami oleh calon TKI dan mereka mau belajar dan 

bertanya jika tidak paham materi yang saya ajarkan” 

Peneliti :“Bagaimana tata cara komunikasi dan bentuk komunikasi yang 

digunakan instruktur ?” 

Instruktur :“Biasanya saya secara lisan mengajarkan materi dikelas dengan 

anak-anak menyimak, mendengarkan dan menulis yang saya 

bicarakan, dan non lisan ketika praktek di BLK” 

Peneliti  :“Apakah sampai saat ini komunikasi antara instruktur dan calon 

TKI selama proses pelatihan berjalan efektif ? Bagaimana agar 

berjalan efektif ? Apakah instruktur dan calon TKI mempunyai 

kedekatan secara pribadi ?”  

Instruktur :“Efektif  ketika memperhatikan materi dari awal sampe akhir. 

Calon TKI memahami materi yang dipelajari. Kedekatan pribadi 

ketika instruktur memahami bagaimana karakter setiap calon TKI” 

Peneliti :“Dalam memberikan materi pelatihan kepada peserta calon TKI, 

apakah Instruktur mempersiapkan diri dengan matang?” 

Instruktur : Iya, melihat calon TKI sudah ada dikelas apa belum jika sudah 

siap lalu memulai pelajaran, sebelumnya saya beritau kita mau 

belajar apa, lalu saya jelaskan, setelah itu saya berikan soal” 
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Peneliti :“Apakah Instruktur menggunakan  media/saluran komunikasi 

sebagai unsur penunjang dalam menyampaikan materi kepada 

peserta?Jika Iya, apa saja media komunikasi yang digunakan?” 

Instruktur :“Iya” 

Peneliti :“Bagaimanakah dampak dari  pelatihan  kepada para peserta 

pelatihan calon TKI sebagai penerima materi pesan, apakah mereka 

menjadi  bertambah pengetahuannya?”  

Instruktur :“Calon TKI menjadi mengerti bahasa dan kosakata yang 

dipelajari, saya juga berbagi pengaalaman ketika saya dahulu 

bekerja di Hongkong, anak-anak menjadi tau keadaan disana” 

Peneliti :“Faktor pendukung apa saja yang mendukung komunikasi 

instruktur dan calon TKI dalam upaya meningkatkan hasil belajar 

?” 

Instruktur :“Bahasa yang mudah dipahami karena calon TKI dari berbagai 

daerah, terutama dari daerah Manado berbiacaranya cepat. Adanya 

mood yang bagus membuaat mereka berbicara dengan nyaman. 

Adanya sikap simpati dan empati kepada instruktur maupun calon 

TKI” 

Peneliti :“Faktor penghambat apa saja yang ditemui saat berlangsung proses 

belajar ditinjau dari sisi komunikasinya?” 

Instruktur :“Ada bahasa yang tidak dipahami, ketika siang menjelang sore 

biasanya anak-anak  mulai bosan dan tidak semangat untuk belajar. 

Ketika anak-anak sedang ada masalah biasanya kalau diajak 

ngomong tidak fokus” 

Peneliti :“Bagaimana cara instruktur membangkitkan semangat belajar 

calon TKI ?” 

Instruktur :“Memberikan motivasi, gunakan metode belajar yang tidak 

membuat siswa bosan, memberikan masukan agar calon TKI 

tambah semangat” 

Peneliti :“Dalam proses menyampaikan materi pelatihan, instruktur lebih 

sering menggunakan komunikasi secara  satu arah, atau dua  arah?”  
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Instruktur :“Satu dan dua arah. Kalau satu arah membuat mudah bosan dan 

monoton, lebih efektif menggunakan dua arah” 

Peneliti :“Dalam proses pelatihan, apakah instruktur membagi peserta ke 

dalam kelompok kecil agar lebih efektif?” 

Instruktur :“iya, harus melibatkan siswa agar aktif dalam kegiatan 

pembelajaran misalnya melalui kerja kelompok” 

Peneliti :“Dalam menyampaikan materi pelatihan  kepada peserta, apakah  

Saudara mengajukan suatu permasalahan  untuk kemudian peserta 

disuruh memecahkan masalah tersebut?” 

Instruktur :“Iya, agar mereka mau berpikir dan aktif dalam pembelajaran” 

Peneliti :“Dalam memberikan pelatihan, apakah Saudara menggunakan 

metode Tutorial Perseorangan, atau Tutorial Kelompok, atau juga  

Lokakarya ?” 

Instruktur : “Menggunakan semua metode yang digunakan” 

Peneliti :“Apakah dalam memberikan materi pelatihan, juga dilakukan 

metode diskusi kelompok dengan para peserta pelatihan?” 

Instruktur :“Metode diskusi memudahkahkan saya untuk mengontrol anak-

anak mana yang sudah paham dan mana yang belum paham. Saat 

diskusipun anak-anak bisa sharing apa yang mereka pelajari, 

kesulitan yang dihadapi” 

Peneliti :“Media pelatihan apa saja yang biasa digunakan untuk membantu 

calon TKI dalam memahami materi yang disampaikan dalam 

pelatihan ?” 

Instruktur : “Boneka bayi, papan tulis, buah-buahan.” 
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Lampiran II : Hasil Wawancara dengan Calon TKI 

 

 

Nama   : Meta Wardani 

Umur   : 32 Tahun 

Asal Daerah  : Temanggung 

Negara Tujuan  : Taiwan 

 

Peneliti :”Bagaimana cara instruktur mengajar ? Apakah mudah dipahami 

atau tidak? Menyenangkan atau tidak ?”  

Calon TKI :“Cara ngajarnya bagus mbak. Mudah dipahami, jika belum paham 

diberitahu hingga menjadi paham. Saya merasakan kalo yang 

ngajar di sini sudah banyak pengalaman, sehingga kami merasa 

senang”. 

Penenliti :”Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan  apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan teknis maupun teoritis yang 

memadai dalam memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI :“Iya, karena mereka mempunyai pengalaman dan mereka sudah 

mempersiapkan materi dengan matang. Cara ngajarnya juga 

baggus, sehingga saya merasa mendapatkan pengatahuan yang 

sangat berguna sekali”. 

Peneliti :”Menurut Saudara, apakah pelatih atau instruktur memiliki 

kemampuan menguasai semua materi pelatihan ?” 

Calon TKI :“Iya yang pasti menguasai materi. Saya merasa mendapatkan 

pengalaman dari para pengajar dengan baik, ilmunya banyak, 

pengalamannya juga banyak, agar bisa mengajar kami” 

Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI :“Iya, instruktur menyampaikan materi dengan tegas dan jelas, 

adanya feedback”. 
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Peneliti :“Apakah para pelatih atau instruktur memiliki rasa empati kepada 

para peserta dalam menyampaikan materi  pelatihan?“ 

Calon TKI :“Iya, instruktur melakukan pendekatan kepada kita kalau kurang 

paham yang diajarkan. Instruktur juga  menaruh perhatian dan 

memahami kita”. 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih juga mempertimbangkan 

aspek latar belakang budaya dari para peserta pelatihan?“ 

Calon TKI :“Tidak memandang latar belakang, saling berkomunikasi dan 

saling membantu”. 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih sudah mampu memberikan 

aspek pemenuhan harapan Saudara dalam mengikuti pelatihan?” 

Calon TKI :“Sudah. Ketika kita tidak paham materi. Intruktur mau 

menjelaskan kembali.” 

 

 

 

Nama              : Sri Murtini 

Umur              : 23 tahun 

Asal Daerah     : Demak 

Negara Tujuan          : Taiwan 

 

 

Peneliti :”Bagaimana cara instruktur mengajar ? Apakah mudah dipahami 

atau tidak? Menyenangkan atau tidak ?” 

Calon TKI :“Mudah dipahami. Instruktur biasanya menyuruh kita untuk 

belajar sendiri, kesokan harinya baru mengajarkan kita. Misal hari 

ini kita disuruh menghafal stelah itu disuruh maju satu-satu 

didepan, kalau tidak bisa kita diberitau itu yang membuat kita 

paham. Dikelas belajar menyenangkan, tidak stress karena kita 

belajar santai” 
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Peneliti  :”Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan  apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan teknis maupun teoritis yang 

memadai dalam memberikan materi pelatihan?”  

Calon TKI :“Iya, karena instruktur paham dan mampu mengajarkan materi 

dengan baik kepada kita” 

Peneliti     :“Menurut Saudara, apakah pelatih atau instruktur memiliki 

kemampuan menguasai semua materi pelatihan  ?” 

Calon TKI :“Iyaa, instruktur banyak pengalaman, karena sering menceritakan 

di negara tujuan kita situasinya bagaimana sehingga kita tidak 

mengkhayal”   

Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI :“Adanya komunikasi yang sangat baik, membuat kita tidak takut 

untuk maju kedepan berbicara kepada instruktur. Adanya 

komunikasi yang baik kepada kita membuat belajar 

menyenangkan” 

Peneliti :“Apakah para pelatih atau instruktur memiliki rasa empati kepada 

para peserta dalam menyampaikan materi  pelatihan?” 

Calon TKI :“Iya punya rasa empati, mau mendengarkan keluh kesah kita dan 

mau memberikan solusi. Tidak galak” 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih juga mempertimbangkan 

aspek latar belakang budaya dari para peserta pelatihan?”  

Calon TKI :“Tidak, semua disamaratakan dan dibuat setara” 

Peneliti       :“Apakah para instruktur atau pelatih sudah mampu memberikan 

aspek pemenuhan harapan Saudara dalam mengikuti pelatihan?” 

Calon TKI    : Tidak Menjawab 
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Nama              : Yuni Ambarwati 

Umur              : 22 tahun 

Asal Daerah    : Jawa Barat 

Negara Tujuan          : Taiwan 

 

Peneliti :“Bagaimana cara instruktur mengajar ? Apakah mudah dipahami 

atau tidak? Menyenangkan atau tidak ?” 

Calon TKI :“Mudah dipahami dari bahasa yang diajarkan, menerangkan materi 

jelas serta diberi  contoh  dan mudah dipahami, mau menjawab 

pertanyaan yang kita beri, mampu berdiskusi juga kepada kami” 

Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan  apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan teknis maupun teoritis yang 

memadai dalam memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI` : “Iya” 

Peneliti :“Menurut Saudara, apakah pelatih atau instruktur memiliki 

kemampuan menguasai semua materi pelatihan  ?” 

Calon TKI : Tidak Menjawab 

 Peneliti      :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI  :“Iya, adanya komunikasi yang baik membuat kita paham, belajar 

lebih menyenangkan, dapat   memunculkan kesan positif” 

Peneliti :“Apakah para pelatih atau instruktur memiliki rasa empati kepada 

para peserta dalam menyampaikan materi  pelatihan?” 

Calon TKI   :“Iya, Instruktur mau mendengarkan keluh kesah kita selama kita 

belajar” 

Peneliti  :“Apakah para instruktur atau pelatih juga mempertimbangkan 

aspek latar belakang budaya dari para peserta pelatihan?”  

Calon TKI : Tidak Menjawab 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih sudah mampu memberikan 

aspek pemenuhan harapan Saudara dalam mengikuti pelatihan?” 
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Calon TKI :”Iya sudah memberikan, mau membimbing dari kita dari tidak 

bisa menjadi bisa. 
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Nama   : Samini 

Umur   : 28 tahun  

Asal Daerah  : Salatiga 

Negara Tujuan  : Hongkong 

 

Peneliti : “Bagaimana cara instruktur mengajar ? Apakah mudah dipahami 

atau tidak? Menyenangkan atau tidak?”    

Calon TKI :“Menyenangkan, santai tidak monoton itu-itu saja” 

Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan  apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan teknis maupun teoritis yang 

memadai dalam memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI :“Iya secara teknis maupun teori menguasai, kita harus memberikan 

masukan juga kalau instruktur salah”. 

Peneliti :“Menurut Saudara, apakah pelatih atau instruktur memiliki 

kemampuan menguasai semua materi pelatihan  ?” 

Calon TKI : Tidak Menjawab 

Peneliti : “Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI :“Iya, instruktur mempunyai komunikasi yang baik dan memiliki 

kemanpuan bahasa yangbaik jadi tidak asal berbicara saja” 

Peneliti : “Apakah para pelatih atau instruktur memiliki rasa empati kepada 

para peserta dalam menyampaikan materi  pelatihan?” 

Calon TKI :“Iya, instruktur tidak membeda-bedakan status sosial, ketika kita 

butuh solusi instruktur mau membantu kita. Saat tugas kelompok 

kita dibagi kelompok agar kita saling mengenal antara yang satu 

dengan yang lainnya” 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih sudah mampu memberikan 

aspek pemenuhan harapan Saudara dalam mengikuti pelatihan?” 
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Calon :“Sudah.” 

 

 

 

Nama   :  Nia 

Umur   : 26 tahun 

Asal Daerah  : Grobogan 

Negara Tujuan  : Hongkong  

 

Peneliti : “Bagaimana cara instruktur mengajar ? Apakah mudah dipahami 

atau tidak? Menyenangkan atau tidak ?” 

Calon TKI :“Menyenangkan karena saling berbagi pengalaman, tidak suka 

mengomel dan pilih kasih .” 

Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI :“Iya, adanya komunikasi yang baik membuat belajar menjadi 

mudah paham, dapat menginformasikan dengan jelas tujuan 

pembelajaran yang ingin dicapai” 

Peneliti :“Menurut Saudara, apakah pelatih atau instruktur memiliki 

kemampuan menguasai semua materi pelatihan  ?” 

Calon TKI :“Menguasai materi dengan baik.” 

Peneliti `:“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI : Tidak Menjawab 

Peneliti :“Apakah para pelatih atau instruktur memiliki rasa empati kepada 

para peserta dalam menyampaikan materi  pelatihan?” 
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Calon TKI :“Punya rasa empati. Instruktur mau mengetahui calon TKI kalau 

ada masalah. Instruktur memberikan jalan keluar dari masalah 

tersebut.” 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih juga mempertimbangkan 

aspek latar belakang budaya dari para peserta pelatihan?”  

Calon TKI : Tidak Menjawab 

Peneliti       :“Apakah para instruktur atau pelatih sudah mampu memberikan 

aspek pemenuhan harapan Saudara dalam mengikuti pelatihan?” 

Calon TKI : Tidak Menjawab 

 

 

 

 

Nama   : Nita 

Umur   : 22 tahun 

Asal Daerah  : Pare-Pare 

Negara Tujuan  : Hongkong 

 

Peneliti :“Bagaimana cara instruktur mengajar ? Apakah mudah dipahami 

atau tidak? Menyenangkan atau tidak ?”  

Calon  TKI : “Menyenangkan, cara berbicaranya enak, mudah dipahami” 

Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan teknis maupun teoritis yang 

memadai dalam memberikan pelatihan.” 

Calon  TKI : “Sudah mampu menjelaskan sesuai teori yang ada.” 

Peneliti :“Menurut Saudara, apakah pelatih atau instruktur memiliki 

kemampuan menguasai semua materi pelatihan  ?” 

Calon TKI : “Iya menguasai,menerangkan materi hingga calon TKI paham.” 
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Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI : Tidak Menjawab 

Peneliti :“Apakah para pelatih atau instruktur memiliki rasa empati kepada 

para peserta dalam menyampaikan materi  pelatihan?” 

Calon TKI : “Iya, mempunyai rasa empati. Intruktur mai mendengarkan keluh 

kesah kita.” 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih juga mempertimbangkan 

aspek latar belakang budaya dari para peserta pelatihan?”  

Calon TKI : “Iya, tidak membedak-bedakan calon TKI. Semua 

disamaratakan.” 
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Nama      : Aprilia 

Umur      : 27 tahun 

Asal Daerah    : Kebumen 

Negara Tujuan : Singapura 

 

Peneliti :“Bagaimana cara instruktur mengajar ? Apakah mudah dipahami 

atau tidak? Menyenangkan atau tidak ?” 

Calon TKI :“Menyenangkan, dekat dengan calon TKI, mau mengajari kita 

kalau kurang paham”. 

Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan teknis maupun teoritis yang 

memadai dalam memberikan pelatihan.” 

Calon TKI : Tidak Menjawab 

Peneliti :“Menurut Saudara, apakah pelatih atau instruktur memiliki 

kemampuan menguasai semua materi pelatihan  ?” 

Calon TKI : “Iya, sedikit menguasai materi.” 

Peneliti `:“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI : “Tidak, karena saat memberikan materi volume suara tidak jelas.” 

Peneliti :“Apakah para pelatih atau instruktur memiliki rasa empati kepada 

para peserta dalam menyampaikan materi  pelatihan?” 

Calon TKI :“ Iya ada rasa empati, ada masalah instruktur mau mendegarkan 

dan memberi solusi, membuat kita lebih akrab.” 

Peneliti  :“Apakah para instruktur atau pelatih juga mempertimbangkan 

aspek latar belakang budaya dari para peserta pelatihan?”  

Calon TKI :“Tidak membeda-bedakan. Semua mendapatkan perlakuan yang 

sama.” 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih  sudah mampu memberikan 

aspek pemenuhan harapan Saudara dalam mengikuti pelatihan?” 
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Calon TKI :“Sudah, yang penting tidak pilih kasih dalam mengajarkan sesuatu, 

datang tepat waktu, sabar dengan kami.” 

 

 

 

Nama              : Rani 

Umur              : 25 tahun 

Asal Daerah    : Manado 

Negara Tujuan          : Singapura  

 

Peneliti :“Bagaimana cara instruktur mengajar ? Apakah mudah dipahami 

atau tidak? Menyenangkan atau tidak ?” 

Calon TKI :“Mudah dipahami, menyenagkan, dapat memahami sikap kita, 

dapat menangani kita bagaimana, mengajar santai, tidak tegang, 

pengertian, Orangnya santai, saat berkomunikasi baik dan jelas 

dalam membagi ilmunya” 

Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan  apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan teknis maupun teoritis yang 

memadai dalam memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI :“ Iya, tingkat kemampuan bahasa inggris lebih tinggi intruktur, 

kalau ada yang salah kita saling kasi masukan, ramah dalam 

mengajari kita” 

Peneliti :“Menurut Saudara, apakah pelatih atau instruktur memiliki 

kemampuan menguasai semua materi pelatihan  ?” 

Calon TKI :“Iya, menguasai. Instruktur mengajarkan kita dari materi bahasa 

Inggris yang dasar.”  

Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 
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Calon TKI :“Komunikasi yang baik, dan lebih maju dan paham ketika 

memberi jawaban kepada kita, kita merasa senang ketika instruktur 

dapat menjawab pertanyaan dengan baik”. 

Peneliti :“Apakah para pelatih atau instruktur memiliki rasa empati kepada 

para peserta dalam menyampaikan materi  pelatihan?” 

Calon TKI :“Ada rasa empati, kita sering curhat kepada instruktur dan 

instruktur memberikan rasa kepeduliannya” 

Peneliti  :“Apakah para instruktur atau pelatih juga mempertimbangkan 

aspek latar belakang budaya dari para peserta pelatihan?”  

Calon TKI : “Tidak.” 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih  sudah mampu memberikan 

aspek pemenuhan harapan Saudara dalam mengikuti pelatihan?” 

Calon TKI :“ Sudah, tetapi instruktur kami sibuk karena dia anak kuliahan dan 

kerja dikantor, jadi harus bisa membagi waktu dengan kita, jangan 

menyerah menajdi instruktur dan mau belajar lebih baik lagi” 

  

  

  

 

Nama   : Annastasya 

Umur   : 28 tahun 

Asal Daerah  : Manado 

Negara Tujuan  : Singapura 

 

Peneliti :“Bagaimana cara instruktur mengajar ? Apakah mudah dipahami 

atau tidak? Menyenangkan atau tidak ?” 

Calon TKI :“Mudah dipahami, mau menjawab pertanyaan yang kita beri, 

mampu berdiskusi juga kepada kami.” 

Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan teknis maupun teoritis yang 

memadai dalam memberikan pelatihan.?” 
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Calon TKI : “Iya sudah memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan 

materi.” 

Peneliti :“Menurut Saudara, apakah pelatih atau instruktur memiliki 

kemampuan menguasai semua materi pelatihan  ?” 

Calon TKI : “Iya, sudah menguasai materi.” 

Peneliti : “Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI : “Orangnya santai, saat berkomunikasi baik danjelas dalam 

membagi ilmunya”. 

Peneliti : “Apakah para pelatih atau instruktur memiliki rasa empati kepada 

para peserta dalam menyampaikan materi  pelatihan?” 

Calon TKI          : “ Iyaa. Peduli dengan kita.” 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih juga mempertimbangkan 

aspek latar belakang budaya dari para peserta pelatihan?” 

Calon TKI : “Tidak. Memiliki latarbelakang yang berbeda-beda, kita tetap 

dianggap sama semua. Jika ada perbedaan latar budaya dapat 

menimbulkan kecemburuan sosial”. 

Peneliti : “Apakah para instruktur atau pelatih  sudah mampu memberikan 

aspek pemenuhan harapan Saudara dalam mengikuti pelatihan?” 

Calon TKI : “Iya, yang penting proaktif lagi, mengetahui kondisi anak-anak, 

lebih fokus lagi kepada kita.” 
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Nama   : Tirsa Manopo 

Umur   : 22 tahun 

Asal Daerah  : Manado 

Negara Tujuan  : Malaysia 

 

Peneliti :“Bagaimana cara instruktur mengajar? Apakah mudah dipahami 

atau tidak? Menyenangkan atau tidak ?” 

Calon TKI :“Menyenangkan, mudah dipahami. Mengajarnya biasanya lebih 

sering prakteknya daripada teorinya.” 

Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan teknis maupun teoritis yang 

memadai dalam memberikan pelatihan.?” 

Calon TKI : “Iya sudah memiliki kemampuan yang baik dalam memberikan 

teori kepada calon TKI. Instruktur mengajarkan kita dari yang tidak 

paham sampai kita menjadi paham.” 

Peneliti :“Menurut Saudara, apakah pelatih atau instruktur memiliki 

kemampuan menguasai semua materi pelatihan  ?” 

Calon TKI : “Instruktur menguasai semua materi, karena sudah lama mengajar 

jadi sampai hafal materi yang yang diberikan kepada kita itu apa 

saja.” 

Peneliti `:“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI : “Mempunyai kemampuan berkomunikasi yang baik. Instruktur 

kita berbicara dengan volume suara keras,dan tegas.” 

Peneliti :“Apakah para pelatih atau instruktur memiliki rasa empati kepada 

para peserta dalam menyampaikan materi  pelatihan?” 
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Calon TKI : “Instruktur mempunya rasa empati kepada kita. Instruktur peduli 

tentang hal apa saja.” 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih juga mempertimbangkan 

aspek latar belakang budaya dari para peserta pelatihan?”  

Calon TKI : “Tidak.”  

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih  sudah mampu memberikan 

aspek pemenuhan harapan Saudara dalam mengikuti pelatihan?” 

Calon TKI : “Sudah, instruktur mau memberikan arahan dan membimbing kita 

hingga selesai.” 

 

 

 

 

 

Nama   : Heny Purwaningsih 

Umur   : 40 tahun 

Asal Daerah  : Salatiga 

Negara Tujuan  : Malaysia 

 

Peneliti :“Bagaimana cara instruktur mengajar ? Apakah mudah dipahami 

atau tidak? Menyenangkan atau tidak ?” 

Calon TKI :“Menyenangkan, tidak mudah bosan dan selalu harus semangat.” 

Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan teknis maupun teoritis yang 

memadai dalam memberikan pelatihan.” 

Calon TKI :“Iya, sudah memiliki kemampuan teknik maupun teoritis.” 

Peneliti :“Menurut Saudara, apakah pelatih atau instruktur memiliki 

kemampuan menguasai semua materi pelatihan  ?” 



99 

 

Calon TKI :“Iya, memiliki kemampuan menguasai materi. Instruktur sudah 

menguasai materi karena jika tidak menguasai apa yang 

disampaikan bisa membuat kita tidak paham.” 

Peneliti `:“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI :“Iya sudah baik. Instruktur saat mengajar sangat jelas memberikan 

materi dan volumenya suara besar.” 

Peneliti :“Apakah para pelatih atau instruktur memiliki rasa empati kepada 

para peserta dalam menyampaikan materi  pelatihan?” 

Calon TKI : “Iya memiliki rasa empati.” 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih juga mempertimbangkan 

aspek latar belakang budaya dari para peserta pelatihan?”  

Calon TKI      :“Instruktur tidak membeda-bedakan laatrbelakang kita. Karena jika 

dibeda-bedakan salah satu teman dari kita pasti akan merasa iri.” 

Peneliti         :“Apakah para instruktur atau pelatih  sudah mampu memberikan 

aspek pemenuhan harapan Saudara dalam mengikuti pelatihan?” 

Calon TKI        : Tidak Menjawab 

 

 

 

Nama   : Iin 

Umur   : 21 tahun 

Asal Daerah  : Purwodadi 

Negara Tujuan  : Malaysia 

 

Peneliti :“Bagaimana cara instruktur mengajar ? Apakah mudah dipahami 

atau tidak? Menyenangkan atau tidak ?” 

Calon TKI :“Menyenangkan, mengajarnya enjoy tidak kaku dan monoton.” 
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Peneliti :“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan teknis maupun teoritis yang 

memadai dalam memberikan pelatihan.” 

Calon TKI :“Iya memiliki kemampuan tersebut. Apalagi dalam memberikan 

suatu soal, instruktur mau membatu kita untuk menjawab 

pertanyaan.” 

Peneliti :“Menurut Saudara, apakah pelatih atau instruktur memiliki 

kemampuan menguasai semua materi pelatihan  ?” 

Calon TKI :“Iya pasti memiliki karena penguasaan materi itu penting, Karena 

harus menerangkan materi kepada kita dengan pendidikan yang 

berbeda-beda. Jadi instruktur harus paham betul apa yang akan 

disampaikan.” 

Peneliti `:“Menurut Saudara, sebagai peserta pelatihan apakah pelatih atau 

instruktur memiliki kemampuan yang baik dalam berkomunikasi 

saat  memberikan materi pelatihan?” 

Calon TKI : Tidak Menjawab 

Peneliti :“Apakah para pelatih atau instruktur memiliki rasa empati kepada 

para peserta dalam menyampaikan materi  pelatihan?” 

Calon TKI :“Iya mempunyai rasa empati.” 

Peneliti :“Apakah para instruktur atau pelatih juga mempertimbangkan 

aspek latar belakang budaya dari para peserta pelatihan?”  

Calon TKI :“Tidak membeda-bedakan.” 

Peneliti           :“Apakah para instruktur atau pelatih  sudah mampu memberikan 

aspek pemenuhan harapan Saudara dalam mengikuti pelatihan?” 

Calon TKI :“Harapan kita untuk pelatihan ini untuk bisa mengikuti ujikom dan 

bisa lulus lalu bisa berangkat ke negeri asal kita kaan bekerja.” 
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