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PEMBELAJARAN DIAGNOSTIC READING SEMAKIN EFEKTIF 
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 (Diterima 01 Januari 2018; Direvisi 23 Pebruari 2018; Disetujui 24 

Pebruari 2018; Diterbitkan Maret 2018) 

Abstrak: Sejak Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Pola Baru digulirkan pada tahun 2014 

proyek-proyek perubahan yang dilaksanakan oleh peserta diklat sebagai produk pelaksanaan 

diklat sebagian besar tidak mampu menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi dalam 

unit kerja masing-masing. Hal ini disebabkan proyek perubahan yang dilakukan tidak 

menjawab permasalahan masing-masing unit kerja tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk 

memberikan model pembelajaran Diagnostic Reading (DR) pada Diklatpim Tingkat IV dan III 

yang efektif, karena melalui pembelajaran ini peserta dapat menemukenali permasalahan 

pada unit kerjanya dengan tepat. Dengan demikian proyek perubahan yang dilaksanakan 

benar-benar dapat menyelesaikan masalah pada unit kerja yang bersangkutan. Metode yang 

digunakan dalam penulisan ini adalah survey dengan menggunakan media online google 

forms. Sedangkan sampel proses pembelajaran DR pada proses PTK ini adalah peserta 

Diklatpim Tk.IV tahun 2017 angkatan 76, 79, dan 83, serta peserta Diklatpim Tk.III tahun 2017 

angkatan 39 di BPSDMD Provinsi Banten. Data yang diperoleh melalui google forms diolah 

kemudian dibandingkan secara langsung terhadap judul proyek perubahan yang dilakukan 

para peserta Diklatpim. Melalui proses tersebut ditemukan 3M, suatu model pembelajaran 

DR yang efektif. 

Keywords: model pembelajaran, Diagnostic Reading, observasi lapangan, google 

forms.  
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Pendahuluan 

Dalam Diklat Kepemimpinan (Diklatpim) Pola Baru, proyek perubahan menjadi produk individu yang 

harus dihasilkan oleh setiap peserta diklat. Keberhasilan pelaksanaan proyek perubahan ini dapat diukur 

dari seberapa besar manfaat yang dapat dipetik dan seberapa luas dampak yang terjadi atas proyek 

perubahan tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang demikian harus diawali dari proses menemukenali 

permasalahan dengan tepat. Proses menemukenali permasalahan ini menjadi bagian inti dari 

pembelajaran mata diklat Diagnostic Reading (DR). 
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Sejak Diklatpim Pola Baru ini digulirkan pada tahun 2014 proyek-proyek perubahan yang 

dilaksanakan oleh peserta diklat sebagai produk pelaksanaan diklat sebagian besar tidak mampu 

menyelesaikan masalah yang sebenarnya terjadi dalam unit kerja masing-masing. Hal ini disebabkan 

proyek perubahan yang dilakukan tidak menjawab permasalahan yang sebenarnya terjadi. Kondisi 

tersebut tentunya karena proses menemukenali masalahnya tidak tepat sasaran. 

Mulai tahun 2015 yang merupakan tahun kedua pelaksanaan Diklatpim Pola Baru sebagian peserta 

sudah mengetahui bahwa ujung dari proses diklatpim ini harus membuat proyek perubahan yang 

diimplementasikan pada masa laboratorium kepemimpinan selama 60 (enam puluh) hari kalender. 

Pengetahuan peserta diklat atas proyek perubahan ini tidak disertai pemahaman mengenai proses yang 

harus dijalani. Sehingga ini menyebabkan proyek perubahan tersebut tidak didapatkan karena 

permasalahan yang dihadapi oleh unit kerja. 

Sebagian peserta telah menentukan proyek perubahan apa yang akan dilakukan dan mengabaikan 

proses menemukenali permasalahan yang terjadi pada unit kerja. Sehingga proyek perubahan tersebut 

berhenti begitu proses diklatpim selesai. Dan proyek perubahannya tidak mampu menyelesaikan 

permasalahan yang sebenarnya terjadi. 

Karena proses menemukenali permasalahan ini menjadi bagian inti dari pembelajaran mata diklat 

DR, maka diperlukan suatu model pembelajaran yang tepat agar peserta diklat tidak salah menentukan 

masalah, serta media yang dapat membawa proses pembelajaran menjadi tidak membosankan dengan 

memanfaatkan teknologi informasi yang saat ini semakin berkembang. Salah satu media yang digunakan 

dalam penelitian adalah media google forms yang dapat dengan mudah diakses oleh peserta diklat 

melalui perangkat komunikasi yang mereka miliki. 

Metodologi 

Secara umum metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah survey, yaitu dengan menggali 

informasi langsung melalui media online google forms. Objek penelitian adalah peserta Diklat 

Kepemimpinan Tingkat IV berjumlah 120 orang dari angkatan 76, 79, dan 83 (masing-masing angkatan 

40 orang), serta peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III berjumlah 27 orang dari angkatan 39 di 

BPSDMD Provinsi Banten. 

Tahapan penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Pengambilan data google forms yang merupakan hasil dari proses pembelajaran Diagnostic Reading. 

Perolehan data dilakukan dengan rincian proses sebagai berikut: 

a. Menyiapkan format google forms yang akan dikirimkan kepada peserta pada saat pembelajaran 

mata diklat Diagnostic Reading. 

b. Di akhir sesi kedua hari pertama materi Diagnostic Reading format google forms dikirimkan 

kepada peserta melalui grup whatsapp angkatan bersangkutan, dan diberikan waktu selama 20 

menit dan boleh dilanjutkan sampai dengan sebelum dimulainya sesi ketiga setelah waktu 

istirahat. 

c. Pada sesi ketiga dilakukan diskusi atas hasil Diagnostic Reading melalui google forms dengan 

cara mengambil beberapa sampel secara acak. 
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d. Akhir sesi ketiga format google forms yang sama dikirimkan ulang kepada peserta untuk 

dilakukan pengisian dengan lebih akurat setelah dilakukan diskusi dengan beberapa sampel 

sebelumnya, dan diberikan waktu lebih leluasa kepada peserta sampai dengan jam 24.00. 

e. Hari kedua sesi pertama dan kedua dilakukan diskusi dengan pola kelompok sesuai dengan 

kelompok coaching yang berlaku secara permanen selama masa pelaksanaan proyek 

perubahan. Proses ini mengoptimalkan peran kelompok untuk saling memberikan masukan antar 

peserta. 

f. Sesi ketiga yang merupakan sesi terakhir materi Diagnostic Reading, setiap peserta 

diperkenankan untuk menyempurnakan hasil Diagnostic Readingnya melalui google forms, yang 

kemudian diprint-out menjadi produk dari pembelajaran Diagnostic Reading. 

g. Produk inilah yang kemudian menjadi alat bantu pada proses Taking Ownership maupun proses 

pembelajaran selanjutya. 

2. Pengumpulan data judul proyek perubahan baik melalui data sekunder dari Dokumen Laporan Proyek 

Perubahan yang sudah ada di Perpustakaan BPSDMD Provinsi Banten (untuk Gelombang I dan II), 

maupun melalui data langsung dari grup whatsapp (untuk Gelombang III dan IV). 

3. Pengolahan data google forms. 

4. Menilai kesesuaian hasil Diagnostic Reading terhadap judul Proyek Perubahan. 

Hasil dan Pembahasan 

Hasil 

Hasil yang diperoleh dari media online google forms pada saat proses pembelajaran mata diklat 

Diagnostic Reading dibandingkan terhadap judul proyek perubahan dari masing-masing peserta diklat 

adalah sebagai berikut: 

1. Gelombang I tahun 2017, Diklatpim tingkat IV angkatan 76 dari Kabupaten Pandeglang, proses 

Diagnostic Reading tanggal 23-24 Februari 2017. 

Jumlah peserta diklat yang mengirimkan datanya melalui media google forms adalah 40 orang, 

sedangkan judul proyek perubahan yang direkap melalui data sekunder berupa dokumen Laporan 

Proyek Perubahan dari Perpustakaan BPSDMD Provinsi Banten sejumlah 30 judul. Kesesuaian 

hasil DR terhadap judul proyek perubahan adalah 43,33%. 

2. Gelombang II tahun 2017, Diklatpim tingkat IV angkatan 79 dari Kota Cilegon, proses Diagnostic 

Reading tanggal 27-28 April 2017. 

Jumlah peserta diklat yang mengirimkan datanya melalui media google forms adalah 40 orang, 

sedangkan judul proyek perubahan yang direkap melalui data sekunder berupa dokumen Laporan 

Proyek Perubahan dari Perpustakaan BPSDMD Provinsi Banten sejumlah 36 judul. Kesesuaian 

hasil DR terhadap judul proyek perubahan adalah 61,11%. 

3. Gelombang III tahun 2017, Diklatpim tingkat IV angkatan 83 dari Kota Tangerang, proses Diagnostic 

Reading tanggal 18-19 Juli 2017. 
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Jumlah peserta diklat yang mengirimkan datanya melalui media google forms adalah 40 orang, 

sedangkan judul proyek perubahan yang direkap melalui media grup whatsapp  Diklatpim tingkat IV 

angkatan 83 sejumlah 40 judul. Kesesuaian hasil DR terhadap judul proyek perubahan adalah 

65,00%. 

4. Gelombang IV tahun 2017, Diklatpim tingkat III angkatan 39 dari Kabupaten Serang (21 peserta) 

dan Kabupaten Pandeglang (6 peserta), proses Diagnostic Reading tanggal 12-13 September 2017. 

Untuk gelombang IV saat penelitian ini dilakukan proyek perubahan peserta diklat masih dalam 

masa Laboratorium Kepemimpinan. 

Jumlah peserta diklat yang mengirimkan datanya melalui media google forms adalah 27 orang, 

sedangkan judul proyek perubahan yang direkap melalui media grup whatsapp  Diklatpim tingkat III 

angkatan 39 sejumlah 23 judul. Kesesuaian hasil DR terhadap judul proyek perubahan adalah 

73,91%. 

Hasil tersebut secara ringkas dapat dilihat pada tabel-1 berikut: 

Tabel-1 Kesesuaian hasil Diagnostic Reading terhadap Judul Proyek Perubahan 

Gelombang/Angkatan 

(Asal Peserta) 

Jumlah 

Peserta 

(orang) 

Jumlah Judul 

Kesesuaian hasil DR 

terhadap Judul 

Judul % 

Diklatpim tingkat IV 

Gelombang I/Angkatan 76 

(Kabupaten Pandeglang) 

40 30 13 43,33 

Diklatpim tingkat IV 

Gelombang II/Angkatan 79 

(Kota Cilegon) 

40 36 22 61,11 

Diklatpim tingkat IV 

Gelombang III/Angkatan 83 

(Kota Tangerang) 

40 40 26 65,00 

Diklatpim tingkat III 

Gelombang IV/Angkatan 39 

(Kab.Serang & Kab.Pandeglang) 

27 23 17 73,91 

Sumber: Hasil olahan 

Pembahasan 

1. Memanfaatkan teknologi 

Selama proses pembelajaran berlangsung, dengan hampir 75% waktu memanfaatkan penggunaan 

teknologi menjadikan suasana belajar yang lebih menyenangkan dan tidak membuat bosan. 

Pemanfaatan teknologi ini menggunakan media online google forms, dilakukan pada: 

Gelombang I Diklatpim tk.IV angkatan 76 Kabupaten Pandeglang. 

Format yang digunakan berisi hal-hal sebagai berikut: 

a. Pengukuran Sumber Daya 

- Jumlah dan kemampuan staf (baik secara umum maupun penguasaan pada teknologi 

informasi) pada unit kerja peserta 
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- Jumlah kegiatan dalam 1 Tahun Anggaran (baik yang pelaksanaannya didanai oleh 

APBD maupun tidak karena berdasarkan tupoksi) 

- Ketersediaan sarana prasarana dan peralatan kantor 

b. Capaian Pelaksanaan Kegiatan 

- Perencanaan kegiatan 

- Pola distribusi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab 

masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas 

- Pencapaian atas kondisi yang ditargetkan 

c. Agenda Reformasi Birokrasi sebagai dasar untuk membantu menetapkan area perubahan yang 

akan dilaksanakan 

d. Area Perubahan sebagai dasar untuk membuat kesepakatan proyek perubahan antara peserta 

diklat sebagai reformer dan atasan langsungnya sebagai mentor. 

e. Konsep Proyek Perubahan yang merupakan inti dari proses Diagnostic Reading, dengan 

melakukan 4 langkah berikut: 

- Mengidentifikasi masalah pada unit kerja, sesuai dengan kondisi yang telah dibahas 

pada hal-hal diatas; 

- Menentukan masalah dominan dari hasil identifikasi masalah; 

- Membangun alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah dominan; dan 

- Memilih solusi terbaik yang akan menjadi proyek perubahan pada unit kerja peserta 

Format sebagaimana diuraikan diatas cukup membantu peserta diklat untuk dapat menemukan hal-

hal yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaan tugasnya, yang menyebabkan tidak 

tercapainya beberapa target yang telah ditetapkan. 

2. Masukkan informasi penting 

Gelombang II Diklatpim tk.IV angkatan 79 Kota Cilegon 

Format yang digunakan berupa Draft Kesepakan Area Perubahan berisi hal-hal yang merupakan 

informasi penting, sebagai berikut: 

a. Visi Daerah, sebagai informasi untuk mengarahkan peserta diklat agar mengetahui dan 

memahami apa yang menjadi Visi daerah. 

b. Misi Daerah, peserta diklat diarahkan untuk memastikan misi daerah yang manakah yang 

berkaitan langsung dengan Tupoksinya. 

c. Program Unggulan Daerah, peserta diklat harus memastikan program unggulan manakah yang 

menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan tupoksi yang dalam pelaksanaannya masih 

bermasalah dan/atau di waktu selanjutnya dimungkinkan muncul masalah. 

d. Agenda Reformasi Birokrasi sebagai dasar untuk membantu menetapkan area perubahan yang 

akan dilaksanakan. 
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e. Area Perubahan sebagai dasar untuk membuat kesepakatan proyek perubahan antara peserta 

diklat sebagai reformer dan atasan langsungnya sebagai mentor. 

f. Konsep Proyek Perubahan yang merupakan inti dari proses Diagnostic Reading, dengan 

melakukan 5 langkah berikut: 

- Menetapkan isu organisasi yang akan diangat menjadi proyek perubahan berdasarkan 

Program Unggulan Daerah yang dianggap bermasalah sesuai tupoksi; 

- Mengidentifikasi masalah pada unit kerja, sesuai isu organisasi yang telah ditetapkan 

diatas; 

- Menentukan masalah dominan dari hasil identifikasi masalah; 

- Membangun alternatif solusi untuk menyelesaikan masalah dominan; dan 

- Memilih solusi terbaik yang akan menjadi proyek perubahan pada unit kerja peserta 

Pada gelombang II ini dilakukan rekonstruksi format dengan menambahkan 3 hal penting yang 

langsung berkaitan dengan daerahnya yaitu: 

a. Visi dan Misi Daerah; 

b. Program Unggulan Daerah; dan 

c. Isu Organisasi 

Hal ini dapat mendongkrak kemampuan peserta diklat sehingga mampu menemukenali 

permasalahan pada unit kerjanya dengan lebih baik. 

3. Membangun kerjasama 

Proses membangun kerjasama ini dilakukan pada gelombang III dan gelombang IV, sebagai 

berikut: 

Gelombang III Diklatpim tk.IV angkatan 83 Kota Tangerang 

Format yang digunakan berisi hal-hal sebagai berikut: 

a. Menggali capaian yang tidak/belum mencapai target 

b. Mencari penyebab terjadinya capaian yang tidak/belum mencapai target 

c. Mengkaji akibat yang mungkin terjadi jika capaian yang tidak/belum mencapai target tersebut 

tidak segera diselesaikan 

d. Membuat prioritas penanganan 

e. Memberikan penjelasan atas prioritas penanganan yang akan dilakukan 

f. Membangun ide kreatif untuk menangani capaian yang tidak/belum mencapai target prioritas 

Dengan melakukan rekonstruksi dasar melalui perubahan mendasar Teknik menemukenali masalah 

yaitu dengan berfokus pada capaian yang tidak/belum mencapai target ditambah dengan 

mengaitkan dengan materi Inovasi, mendapatkan hasil yang signifikan terhadap proyek perubahan 

yang dilaksanakan oleh peserta diklat. 
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Proses mengaitkan dengan materi Inovasi tersebut dengan menggunakan pengisian lembar kerja 

berikut ini: 

Lembar Kerja-1 Ide Kreatif 

PR¹) hasil DR PR¹) Prioritas Ide Kreatif Ide Terpilih 
Cara 

Pelaksanaan 

Tahapan 

Pelaksanaan 

      

Catatan: 

¹) PR (Pekerjaan Rumah) adalah capaian yang tidak/belum mencapai target 

Gelombang IV Diklatpim tk.III angkatan 39 Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang 

Format sama yang digunakan pada gelombang III yaitu: 

a. Menggali capaian yang tidak/belum mencapai target 

b. Mencari penyebab terjadinya capaian yang tidak/belum mencapai target 

c. Mengkaji akibat yang mungkin terjadi jika capaian yang tidak/belum mencapai target tersebut 

tidak segera diselesaikan 

d. Membuat prioritas penanganan 

e. Memberikan penjelasan atas prioritas penanganan yang akan dilakukan 

f. Membangun ide kreatif untuk menangani capaian yang tidak/belum mencapai target prioritas 

Pada gelombang IV ini selain bergandengan langsung dengan materi Inovasi (ditambahkan format 

Uraian Kegiatan sebagai pengembangan dari Tahapan Pelaksanaan) dilakukan juga proses 

penggandengan dengan materi Membangun Tim Efektif melalui pengembangan Lembar Kerja Ide 

Kreatif menjadi Lembar Kerja Proyek Perubahan dengan format sebagai berikut: 

Lembar Kerja-2 Proyek Perubahan 

PR¹) 

hasil 

DR 

PR¹) 

Prioritas 

Ide 

Kreatif 

Ide 

Terpilih 

Cara 

Pelaksanaan 

Tahapan 

Pelaksanaan 

Uraian 

Kegiatan 

SH²) yg 

terlibat 

Materi DR Materi INOVASI atau Berpikir Kreatif dan Inovasi 
Materi 

MTE³) 

        

Catatan: 

¹) PR (Pekerjaan Rumah) adalah capaian yang tidak/belum mencapai target 

²) SH adalah Stakeholder  

³) MTE = Membangun Tim Efektif 

Dengan penyampaian Lembar Kerja Proyek Perubahan pada saat proses pembelajaran Diagnostic 

Reading ini yang pengisian lengkapnya dilakukan peserta diklat pada saat proses pembelajaran 

selanjutnya yaitu mata diklat Inovasi (Diklatpim Tk.III), Berpikir Kreatif dan Inovasi (Diklatpim Tk.IV), 
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dan Membangun Tim Efektif memberikan hasil yang lebih signifikan lagi terhadap proyek perubahan 

yang dilaksanakannya. 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan dengan melakukan kajian atas kesesuaian hasil DR 

terhadap judul proyek perubahan, dapat disimpulkan bahwa untuk melaksanakan proses pembelajaran 

DR agar mendapatkan hasil yang efektif perlu melakukan 3M sebagai berikut: 

1. Manfaatkan teknologi 

2. Masukkan informasi penting (contoh: visi-misi daerah dan program unggulan daerah sesuai dengan 

RPJMD) 

3. Membangun kerjasama dengan pengampu mata diklat lain dalam rangkaian diklatpim. Wujud 

kerjasama ini dituangkan dalam lembar kerja ide kreatif dan lembar kerja proyek perubahan 

semakin meningkatkan akurasi hasil DR terhadap proyek perubahan yang perlu dilakukan sebagai 

solusi penyelesaian masalah pada unit kerja. 
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