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Di tengah persaingan antar dunia usaha yang semakin kuat dan ketat saat ini, setiap 

perusahaan dituntut untuk selalu memperbaiki segala manajemennya agar tetap dapat 

bertahan dan terus berjalan, sehingga tidak tertindas oleh dampak buruk dari globalisasi, 

khususnya manajemen sumber daya manusia. Untuk menciptakan ketrampilan serta efisiensi 

dan efektifitas perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan maka 

diperlukan tenaga kerja yang baik dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Sedangkan 

untuk bisa tercapainya semua itu, maka perlu untuk diadakan suatu pelatihan dan bimbingan 

kepada para tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas serta mengembangkan 

produktifitas mereka kedepannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

bagaimana pelaksanaan pelatihan dan bimbingan khusus dalam upaya meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia . Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan 

judul “Peran Pelatihan dan Bimbingan Khusus Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) Pada Sentra Pengrajin Gerabah di Desa Tondowulan, Kec. Plandaan, Kab. 

Jombang”. 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana tujuannya adalah 

untuk menggambarkan secara sistematis tentang fokus penelitian yang meliputi pelatihan dan 

bimbingan kerja. Subyek penelitian ada lima orang. Analisis data bertujuan untuk 

menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. 

Data dikumpulkan dengan cara observasi, interview (wawancara), dokumentasi. Analisa 

datanya melalui tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 

(verifikasi). 

 Dari hasil pelatihan dan bimbingan yang telah didapat dari sentra para pengrajin 

grabah di Dsn. Mambang, Ds. Tondowulan, Kec. Plandaan, Kab. Jombang tersebut adalah, 

para peserta pelatihan dan bimbingan mendapatkan suatu pengalaman dan inspirasi baru, 

yang mana dapat memiliki ketrampilan membuat kerajinan dari tanah liat / Gerabah, 

memperoleh pengetahuan yang berkaitan dengan teknik-teknik  kerajinan tanah liat / 

Gerabah. sehingga kerajinan tanah liat/ gerabah di Desa Tondowulan tersebut tidak kalah 

saing dengan produk-produk modern seperti pada saat ini, dan kualitas Sumber Daya 

Manusianya tentang teknik-teknik pembuatan grabah juga baik, sehingga dapat meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi kerajinan grabah dan juga meningkatkan perekonomian di Ds. 

Tondowulan, Kec. Plandaan, Kab. Jombang tersebut. 

 

 

 

 

 


