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ABSTRAK
penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) yang bertujuan untuk mengkaji
peta permasalahan remaja putus sekotah akibat,gempa bumi di kabupaten Bantul. Berdasarkan
'peta'permasalahan
tersebut dikembangkan model pembelajaran Kewirausahaan untuk orang
dewisa yang cocok bagi remaja putus sekolah di wilayah Bantul. Pada penelitian ini akan
diujicobikai model pembelajaran orang dewasa (andragogi) menggunakan pendekatan
beiajar berbasis masalah (pioblen based tearning). Tahapan penelitian dimulai dengan: (1)
studi lapangan untuk identifikasi kebutuhan dan permasalahan remaia.putus sgkolah, (2) studi
Xepustbkain untuk identifikasi model-model pembelajaran orang dewasa (andragogi), (3)
menyusun model pembelajaran berbasis masalah, (4) penyusunan silabus dan materi aiar,
(S) metakukan uji coba model/ observasi, dan (6) melakukan evaluasi model. Metode
p"ngr^putan data dalam penelitian pengembangan model pendidikan kewirausahaan bagi
remaia putus sekotah ini dijaring dengan metode angket, interview, observasi, eksperimen,
pembeiian tugas, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunak3n..analisis,
'deskriptif
kuatitatif. Hasil penetitian menunjukkan bahwa dari enam desa yang menjadisa*Pd
'panggungharjo,
Bangunharjo, Pleret, Bawuran, Srimulyo dan Srimartani merupakan
yaitu
'witayah
gempa yang cukup parah. Keenam desa tersebut memiliki penduduk 77.955 orang
dan' terdapat 525 orang remaja putus sekolah (6,7%), yang terdiri dari pria 382 orang
(73%) dan wanita 143 orang (27%). Masalah yang mereka hadapiadalah masih menganggur
dan menghendaki wirausaha di bidang perdagangan 21o/o, agraris 79o/o dan bisnis di bidang
jasa
Berdasarkan pendidikan yang dimiliki, ternyata komposisinya adalah lulusan SD 102
'orang59%.
atau 19o/o, SMP 184 orang atau 35o/a, dan selebihnya 239 orang atau 460/o merupakan
lulusan SLTA atau sederajat. Kemudian berdasarkan usia, ternyata yang paling banyak
berusia antara 16-20 tahun yakni 307 orang (58%), usia 21-25 tahun sebanyak 196 orang
(7o/o), dan yang berusia 10-15 tahun sebanyak 22 orang (4o/o). Karena sebagian besar
meika telah lulus SLTA dan berusia 16-25 tahun maka secara teoritik model pendidikan
kewirausahaan yang dipandang cocok menggunakan pendekatan andragogi dengan metode
problern based'leaining (PBD: Metode ini mampu mendorang peserta untuk partisipasiaktif
'karena
yang dipetajariadalah masalah-masalah riityang dihadapidalam pelaksanaan pekerjaan
sehari-hari sehingga menarik dan menyenangkan.

Kata kunci: Model Pendidikan Kewirausahaan, Remaja Putus Sekolah, Andragogi,

PBL,

PENDAHULUAN
persoalan pasca gempa bumi tahun 2006 yang belum tuntas hingga kini adalah para
remaja yang semula berstatus pelajar atau mahasiswa, karena mereka kehilangan orangtuanya'
hartj benda, dan sumber pencahariannya sehingga tidak mampu membiayai kelanjutan
pendidikannya. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak terdapat remaja putus sekolah (
di wilayah kabupaten Bantul. Akibat rendahnya tingkat pendidikan dan langkanya kesemp
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kerja, mereka mengharapkan bantuan teknis, keterampilan dan pembiayaan dari pemerintah
dan swasta untuk memberdayakan mereka dalam menciptakan kesempatan kerja di sektor
nonformal melalui wirausaha skala mikro dan kecil.
RPS tersebut memerlukan pembinaan dan pelatihan berwirausaha sesuaidengan minat,
dan
keterampilan masing-masing agar memperoleh penghasilan yang dapat menghidupi
bakat,
dirinya dan keluarganya. Selama initelah dilakukan beberapa pelatihan bisnis, namun nyatanya
masih 6,7 o/o dari seluruh jumlah penduduknya yaitu 525 orang di enam desa yang menjadi
setting penelitian ini masih menganggur. Oleh karena itu, langkah strategis yang ditempuh
dalam mengatasi masalah iniadalah pengembangan pendidikan kewirausahaan modelandragogi
dengan metode problem based learning yang lebih kontekstual terhadap masalah-masalah
yang dilatihkan, sehingga akan lebih menyenangkan
Usaha pemberdayaan dalam bentuk pemberian pendidikan kewirausahaan inidiharapkan
agar RPS secara mandiri mampu keluar dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohannya.
Pemberdayaan ini dimaksudkan agar masyarakat lebih bersikap kreatif, inovatif menggali
sumber daya dan sumber dana yang ada di lingkungannya guna meningkatkan produktivitas
kerja mereka untuk membangun ekonomi keluarga secara swadaya.
Kemiskinan, keterbelakangan dan kebodohan merupakan lingkaran setan yang saling
terkait satu sama lain. Salah satu penyebab kemiskinan adalah karena produktivitas yang
rendah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan tentang karakteristik
RPS, masalah yang dihadapi, dan apa yang menjadi harapan mereka. Selanjutnya, berdasarkan
peta kondisi RPS tersebut dilaksanakan model pembelajaran kewirausahaan berbasis masalah
bisnis yang kontektual. Model ini diharapkan menjadi wujud community based education
(menumbuhkan partsipasi aktif masyarakat dalam pendidikan dan pelatihan) yang mampu
membentuk wirausahawan baru untuk mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Bantul.

KA'IAN

PUSTAKA

Remaja dan Permasalahannya
Sebagai makhluk sosial, tiap individu dituntut agar mampu mengatasi segala
permasalahan yang timbul sebagai akibat dari hasil interaksi dengan lingkungan sosial dan
mampu menampilkan diri sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku di masyarakat,
Menurut (Mu'tadin, 20A2), setiap individu dituntut untuk menguasai keterampilan-keterampilan
sosial dan kemampuan penyesuaian diri terhadap lingkungan sekitarnya. Keterampilanketerampilan ini dalam disiplin ilmu psikologi seringkali disebut sebagai faktor psikososial.
Keterampilan sosialdan kemampuan menyesuaikan dirisemakin penting artinya ketika
anak sudah menginjak usia remaja, karena pada masa remaja individu telah memasuki
pergaulan yang lebih luas dan memiliki pengaruh teman--teman sebaya yang akan menentukan
model perilakunya. Kegagalan remaja dalam menguasai keterampilan-keterampilan sosialakan
menyebabkan dia kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga
dapat menyebabkan rasa rendah diri, dikucilkan dari pergaulan, cenderung berperilaku antisosial,
(www. e- psi kolog i. co m ).
Masa remaja merupakan masa transisi dari masa anak menuju masa dewasa.
Pada masa remaja, individu mengalami berbagai perubahan, baik secara fisik maupun psikis.
Perubahan yang tampak jelas adalah perubahan fisik di mana tubuh berkembang pesat
sehingga mencapai bentuk tubuh orang dewasa yang disertai dengan berkembangnya
kapasitas reproduksi. Pada periode ini remaja mulai melepaskan diri secara emosional dari
orang tua dalam menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa, (Ingersoll,
leBe).
Masih menurut (Ingersoll, 1989) dalam (Agustiani, 2006:29) secara umum/ masa

remaja dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, masa remaja awal 12 sampai dengan 15
tahun di mana pada masa ini individu mulai meninggalkan peran sebagai anak-anak dan
berusaha mengembangkan diri sebagai individu yang unik dan tidak bergantung pada
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yang ditandai dengan
orang tua. Kedua, masa remaja pertengahan 15 sd'18 tahun masih memiliki peran
sebaya
berkembangnya kemampuan berfikir yutig nutu. Teman

diri sendiri (self-directed)'
penting, walaupun i..uru individu sudah tebitr bisa mengarahkan
persiapan akhir untuk
Ketiga, rnasa remaja akhir 19sd.22 tahun yang ditJndai oleh
remaja berusaha
individu
ini
memasuki peran-peran orang dewasa. Dalam [eriode
personal
identity serta
sense of
memantapkan tujuan vokasi6nal dan mengembangkan
"matang
?an diterima dalam kelompok teman
adanya keinginan yang kuat untuk menjaOi
sebaya dan orang dewasa.
serta risiko-risiko dan godaanDewasa ini pa* reraja menghadapituntutan, harapan,
para remaja pada generasi
godaan yang lebih Oun'uf. din t<om-pteks daripada yang dihadapi
Hechinger, 1992 dalam John Santrock'
sebelumnya, (Feldman dan Eliot, 1990; Hambuig, rgdl;
remaja antara lain seperti
1995:30). Risiko yang paling sering dan diaiami oleh kalangan
kekerasan fisik' dan'pencurian'
terjerumus kepada oOit-oOat terlarang, kenakala.n I9111a,
berbagai bentuk upaya yang
(1995:25)
Namun demikian, masih menurut lo-hn santrock
keluarga, modifikasi perilaku'
dilakukan seperti psikoterapi individual dan kelompok, terapi
perkemahan dan berperahu di alam
rekreasi, pelatihan ["iutun, sekolah-sekolah alternatif,
berhasil'
ternuta' (survivat iaiping'wilderness ca noeing) ternyata belum
pengembangan psikososial atau peme.Jt"ral masalah remaja tujuan utamanya adalah
(Mulkan, 2002:108, dalam Ningsih'
menciptakan r."maiJiriln peserta Oidit<'datam belajar
diri dari orang tua merupakan
2004:25). Daram masa anak, keinginan untuk melepaskan
ego adalah perkembangan ke
dorongan untuk menemukan dirinyi sendiri. Proses identitas
berdiri sendiri dan lepas dari kekangan
individualitas yang mantap menuju ke arah perkembangan
kemampuannya mengupayakan
orang lain. Kemandirian anak seringkalai dilegitimasi dengan
bidangnya sehingga mendapatkan
memperolen pef.er:aan ying ,.tuuiO.ngun lieinginan dan
imbaian materi untut< mewujudkan keinginan diri dan keluarganya'

pendidikan Kewirausahaan sebagai wahana Pemberdayaan Remaja
Kewirausahaan

menciptakan sesuatu yang
Kewirausahaan adalah sikap, jiwa, dan kemampuan untuk
orang lain' Kewirausahaan merupakan
baru yang sangat bemilai dan berguna bagi dirinya dan
bercipta, berkarsa dan bersahaja
sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kieatif, berdaya,
dalam kegiatan usahanya atau
dalam berusaha oatam'raigtca meningkatkan pendapatan
dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa
kiprahnya. s.r"orung yunglr.rilikiji-wa
'oariwat<tu
ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu selalu mencari
yang telah oicapainya'.
berkreasi dan berinovasi
peluang untuk menlngkatkan usaha dan kehidupannya. Ia selalu
peluang dapat diperolehnya'
tanpa berhenti, t ur.nu"O.ngan berkreasi dan berinovasi semua
peluang
dalam mengembangkan
yang terampil memanfaatkan

Wirausaha adalah orang
usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya'
walaupun
Istilah wirausaha dan wiraswista sering digunakan Secara bersamaan, Zimmerer
W'
Thomas
dan
memiliki substansiVung ugaL berbeda. Norman M. Scarborough
"An entrepreuneur is onewho
(1gg3:5) mengemukakin definisi wiriusaha sebagai berikut:
for the perpose of achieving profit
creates a new business in the face of risk and uncertainty
necessary resourses to capiklize
and growth by identifying opportunities and asembling the
on those oPPoftunuties'!
sesuatu
)adi entrepreneurataukewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan
diseftaidengan menanggung
yang berbeoa oengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya
jasa
dalam bentuk uang dan kepuasan
resiko keuangan, r."ii*uunl sosial, dan menerima balas
dan inovatif yang dijadikan
pribadinya. selain itu, kewirausahan adalah kemampuan kreatif
peluang menuju sukses' Inti dari kewirausahaan
dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari
berbeda (create new and
adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang Uiru dan
peluang dalam
different) melaui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan ciri, dan watak
adalah sifat,
menghadapi tantangan hidup. Pada hakekatnya kewirausahaan
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seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia nyata
secara kreatif.

Desain Model Pendidikan Kewirausahaan
PBL merupakan salah satu strategi pelatihan yang berorientasi pada

cantectualteaching
and learning process pones, Rasmussen dan Moffit, L997). CTL merupakan konsep pelatihan
yang membantu pelatih mengaitkan antara materi pelatihan dengan situasi dunia nyata dan
mendorong peserta pelatihan untuk menggunakan pengetahuan yang dimilikinya dapat
diterapkan dalam kehidupan mereka sebagai anggota masyarakat. PBL adalah pembelajaran
yang lebih menekankan pada pemecahan problem autentik yang terjadi sehari-hari (John,
2008:374). PBL has also refered to by other nameq such as project-based teaching,
experienced-based education, authentic learning or anchored instruction (Arends, 1997:156).
PBL dapat diartikan sebagai pembelajaran berbasis proyek, pendidikan berbasis
pengalaman, belajar autentik pembelajaran yang berakar pada masalah-masalah kehidupan
nyata. Gijbels (2005:29) menyatakan bahwa PBL is used to refer to many contextualized
approaches to instruction that anchor much of learning and teaching in concrete. This focus
on concrete problem as initiating the learning process is central in most definition of PBL. Jadi
PBL adalah cara pembelajaran yang bermuara pada pembelajaran yang bermuara pada
proses pelatihan berdasarkan masalah-masalah nyata. Titik berat masalah-masalah nyata
dalam proses pembelajaran ini merupakan hal yang paling penting.
Pada pelatihan model PBL tersebut peserta belajar melalui situasi dan setting pada
masalah-masalah yang nyata atau kontekstual. Pelatihan dengan metode PBL harus
menggunakan masalah-masalah nyata sehingga peserta pelatihan belajar, berfikir, kritis dan
terampil memecahkan masalah dan mendukung pengembangan keterampilan teknis sefta
perolehan pengetahuan yang mendalam. Pada metode pembelajaran PBL ini memfokuskan
pada: (1) pemecahan masalah nyata, (2) kerja kelompok, (3) umpan balik, (4) diskusi, dan
(5) laporan akhir. Peserta pelatihan didorong untruk lebih aktif terlibat dalam materi pelajaran
dan mengembangkan keterampilan berfikir kritis, sehingga peserta berlatih melakukan
penyelidikan dan inkuiri. Levin (2001:1) menyatakan bahwa "PBL is an instructional method
that encourages lerners to apply critical thinking, problem solving skill, and content knowledge
to real world problems and issues'. PBL adalah metode pembelajaran yang mendorong
peseta pelatihan untuk menerapkan cara berfikir kritis, keter-ampilan menyelesaikan masalah,
dan memperoleh pengetahuan mengenai problem dan isu-isu riil yang dihadapinya.
Adapun langkah-langkah berlatih kewirausahaan dengan metode Problem Based Learning
(PBL) adalah sebagai berikut: Peserta pelatihan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan
masing-masing kelompok disodori permasalahan bisnis yang nyata (connecting the problem).
Masing-masing kelompok diberikan penjelasan tentang tugas dan tanggung jawab (setting
the structure) yang harus dilakukan oleh kelompoknya dalam mempelajari permasalahan
yang dihadapi, Peserta pelatihan di masing-masing kelompok berusaha maksimal untuk
mengidentifikasikan masalah bisnis (visiting the problem) yang diajukan dengan pengetahuan
yang dimiliki, yakni (a) mengidentifikasi masalah dengan seksama untuk menemukan inti
problem bisnis yang sedang dihadapi dan (b) mengidentifikasi cara untuk memecahkan
masalah bisnis tersebut. Peserta pelatihan di masing-masing kelompok mencari informasi dari
berbagai sumber (buku, pedoman dan sumber lain) atau bertanya pada pakar (kader) yang
mendampingi untuk mendapatkan pemahaman tentang masalah (re-visiting the problem).
Berbekal informasi yang diperoleh peserta kembali ke masing-masing kelompoknya untuk
bekerjasama dan berdiskusi dalam memahami masalah dan bertanggung jawab untuk
menciptakan solusi (produce the product) yang profesional terhadap masalah dihadapi.

Pelatih bertindak sebagai pengarnat dan penasehat. Masing-masing kelompok
mempresentasikan hasil belajarnya kepada kelompok kecil lainnya untuk disiskusikan dan
mendapatkan masukan dan penilaian (evaluation) dari kelompok lainnya
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pendapat Delise
Langkah-langkah berlatih dengan metode PBL tersebut senada dengan
(PBL)'
(L997:27-35) yung-rn.nyatakan bahwa terdapat 6 langkah Problem Based Learning
masalah
menyampaikan
dan
Connecting with the p,ioOtr^.Yaitu pelatih memilih, meiancang
masalah
yang dihu5ungkan d.ngun kehidup'an sehari-hari peserta pelatihan, terkait dengan
masalah, pelatih
bisnis. Setting up the stiuctur. Setelah peserta pelatihan telah terlibat dengan
iniakan memberikan
menciptakanltrut tui untuk bekerja melalui masalah yang dihadapi, struKur
pelatihan. struktur nrenjadi kunci
rancangan tugas-tugai yung traius dilakukan oleh peserta
nyata dan mencapai
dari keseluruhan proses bagaimana peserta latihan berfikir melaluisituasi
peserta
bagaimana
solusi yang tepat . iisiting-tne problem. Jika pelatih telah menjelaskan
masalah
pelatihan akan mengarah, dan peserta diminta untuk membaca kembali statement
menyelesaikan
itu. pelatih fokus paia ioe-ioe yang dimiliki peserta pelatihan untuk bagaimana
item yang
daftar
dan
masalah. Fokus tersebut diarahkan untuk menghasilkan fakta
pelatihan
dalam
pesefta
membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. Reu,isiting the probtem. Setelah
kembali
r*ir iJ.r1 menyelesaikan tugas mandiri, mereka harus segera bergabung
peftama-tama
Pelatih
dalam kelas untuk menemukan kembili masalah-masalah tersebut.
Pada saat itu pelatih
meminta kelompok kecil untuk melaporkan hasil pengamatan mereka.
yang digunakan, dan efektivitas
menilai sumber yrng rur.ka pakai sebagai referensi, waktu
Yaitu membuat
product/performance'
rencana tindakan ya-ng akan mereka lakukln. Producing a
dievaluasi tentang mutu isi
hasil pemecahan rur"uluh yang disampaikan kepada pelatih untuk
dan penguasaan skill mereka'
pesefta pelatihan untyk mengevaluasi
Evatuating p"rror^iiiiZiiaine prootem. Pelatih meminta
yang diajukan.
hasil kerj-a (performance) dari kajian masalah dan alternatif solusi

ililff;k

2. Merancang
5. Menyusun

program

6.

pemecahan

Mengevaluasi
hasil keria

4. Diskusi
kelompok utk
membahas
masalah

tugas untuk

3, Mengkaii
masalah berdasar
Fakta di lapangan

L997).
Gambar 1 : siklus Metode Pelatihan Problem Based Learning (Delice,
prosedur kerja dalam pelaksanaan pembelajaran bisnis dengan metode problem based
penyampaian masalah kepada
learning, dapat digambarkan melalui siklus sejali mulai dari
pada
peserta'petjtif'tan-tumpai dengan kegiatan ev-aluasi kinerja yang dicapai mereka
gambar i.Keunggulan PBL dalam Pelatihan Kewirausahaan,
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Metode PBL digunakan untuk melibatkan peserta pelatihan pada
obyek riil di bidang

bisnis secara optimal dalam proses pembelajaran. keterlibatan fisik,
fikran dan mental peserta

iniakan mampu mendorong motivasi belajar, keterampiian mengambil keputusan,
dan melatih
berfikir kritis dan kerja inovatif dalam memecahkan berbagai masalah
bisnis yang dihaCapi.
Pada metode PBL ini, pertama-tama pelatih menyampaikan masalair
bisnis tertentu
kepada peserta peltihan untuk dipelajari. Kemudian, dalam kelompok-kelompot<
kecil peserLa
harus mengkaji secara seksama permasalahan tersebut. Selanjutnya peierta
melakukan
riset dengan mencarisumber referensidan juga observasidi lapangan.
buroaiart an informasi
dari hasil riset ini peserta kemudian melakutian diskusi dalam ket-ompotnyu-Oungun
bantuan
kader sebagai pendamping. Pada akhirnya peserta akan menemukan p"njutur.n,
solusi atau
rekomendasi kelompok terhadap permasalahan yang mereka pelajari.'Turrrn
kelompok
selanjutnya didesiminasikan dalam kelas untuk mendipatkun rarukun,
,.iin dan penilaian

dari kelompok lain dan pelatih.

Tujuan utama dari metode ini bukan semata-mata untuk menemukan pemecahan
masalah, melainkan bertujuan agar peserta pelatihan mempelajari konsep-konsep
cara
pemecahan masalah dan mengembangkan kemampuan
berfikir [ritis. Dalam mempelajari
konsep dan kemampuan berfkir kritis tersebut mereka bekerja secara
bersama-sama dalam
kelompoknya untuk mengkaji masalah-masalah riil dalam kegiatan bisnis.
Fada mekanisme
kelompok iniakan terjadi dialog saling memberidan menerimiOi antara
'--..- anggota
-"rr- kelompok itu
sehingga diperoleh pemahaman yang mendaram dan mantap.
Peran pelatih dan kader dalam pembelajaran metode pBL agar
diperoleh hasil
pembelajaran yang optimal dan mantap, maka petitin harus
mampu melakukan peran dalam
proses pelatihan sebagai berikut:
Sebagai pengendali proses pelatihan. Pelatih bertindak sebagai penjaga
waktu, menengahi
konflik antar peserta pelatihan, dan mendorong terjadinya kerjas#u
OJn dinimika kelompok.
Sebagai pengamat perilakuk kelompok dalam proses peiatihan. Felatih
mendorong terjadinya
interaksi kelompok dan keberanian menyampaikan pendapat, Mendorong pesefta
pelatihan
mengembangkan dan menghayati kemampuannya dan menyadari kelemihan
mereka.
sebagai supporter dalam pengambilan keputusan tentang pemecahan
masalah. Mendorong
peserta ikut berpartisipasi aktif dan konsentrasi dalam diskusi.
Merangsi;t peserta untuk
berfikir dengan mengembalikan pertanyaan kepada mereka. uendoiong-peserta
dalam
membuat analisis masalah, sintesis masalah, melakukan evaluasi dan
meriyusun ringkasan
hasil diskusi' Membantu peserta dalam mengidentifikasi sumber,
referensidan prinsip (rnateri)
mengkaji
permasalahan
dan
alternatr:f
pemecahan
masalah.
(Harsono, z0a4)
{ut9*
d. Pelaksanaan Pendidikan Metode pBL

Potensi Masyarakat
Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan bagi remaja putus sekolah
tidak bisa dipisahkan
dari masalah sosial yang dihadapi oleh remaia putls sekolah. Remaja putus
sekolah yang
berada di lingkungan masyarakat merupakan bagian dari berbagai
masalah yang aoa dalam
masyarakat' Proses penlaksanaan pendidikan ini akan mengoptimalkan
seluiuh elemen dan
potensi desa yang
lembaga kepemudaan, tokoh' masyarakat, kekayaan alam,
3!9
rynerti
dan ketersediaan SDM. implementasi program ini dilakukan melalui
beberapa tahap: (a)

pemetaan masalah dan potensi masyarakat, khususnya remaja putus
sepotatr,

ibi
persiapan sarana dan prasarana, (c) sosialisasi program, (d) pelatihan
[aoeici tingkat de;,
(e) pembentukan organisasi pengembangan *oiet pendidikan
kewirausahaan yang
dikoordinir oleh kader terlatih.
Pendidikan Kewirausahaan bagi remaja putus sekolah yang ingin dikembangkan
dalam
kegiatan ini secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:
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Sumber
Pendanaa
I

I

<-_-->F

Remaja Putus
Sekolah/ rioat
TeramPil/ Penqanqguran

Remaja Terampil/
Siap Kerja/ Usaha
Mandiri

Aksi
Pendidikan

Potensi

Warakat:

1" Sumber daya Alam,

2. SDM
3. Kelembaoaan.

Dukungan Perguruan Tinggi
1. Penelitian,
2. Pegabdian Pada MasYarakat,
3. Mediator dan fasilitator.

:

Gambar 2. pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan (Widarto' 2008)
Pendidikan Kewirausahaan
Aksi (implementasi)
-

Oaiam kegiatan ini para remaja putus sekolah dididik dan dilatih kewirausahaan dengan
diberikan kemampuan mengembangkan (a) kecakapan diri (personal tk!}, (b) kecakapan
berpikir rasional (tnirfing {*itt1, (c) kecakapan sosial (social skill), dan (d) kecakapan kerja
yang
(voicationat skilt). pemberian bbkat berbagai kecakapan tersebut dilakukan oleh tutor
telah dilatih sebelumnYa'

Sumber Pendanaan

Kegiatan pendidikan kewirausahaan bagi remaja putus sekolah yang mengambil
lokasi p.nlligan di daerah korban gempa yaitu kecamatan Sewon, Pleret dan Piyungan,
pendanaannya akan mengoptimalkan dari sumberdaya yang ada di lingkungan setempat'
penyuluhan
iJntuk mendukung perintisin kelompok usaha bagi remaja putus sekolah, dilakukan
praktisi
oleh
usaha
mengelola
pemasaran,
cara
dan
tentang teknik produksi, permodalan,
bisnis yang telah sukses.
Dukungan Perguruan Tinggi
Ferguruan Tinggi seOJgai masyarakat ilmiah, memiliki peranan dan fungsi strategis
di dalam program pengentasan kebodohan, keterbelakangan yang semua itu bermuara
pada masalah pengunlgutun dan kemisikinan. Dalam kegiatan. pengembangan model
pendidikan kewiraus-ahaii Oagi RpS ini, Perguruan Tinggi dapat mengambil peran sebagai
para kader
berikut: (a) mengembangkan f6rum konsultasikewirausahaan yang dibentuk oleh
yang tetah dilatih, (b) menempatkan petugas lapangan sebagai fasilitator di lokasi perintisan
para kader di
moO-ef pendidikan kLwirausahaan selama proyek berjalan untuk mendampingi
(d)
ke
lapangan,
tiap-tiap desa, (c) melakukan monitoring dan pembinaan secara berkala
melakukan lokakarya kemajuan proyeli tiap akhir tahun untuk mendapat masukan dalam
pelaksanaan proyek tahun-tihun berikutnya, (e) melakukan penelitian mengenai efektifitas
dan efisiensi model pendidikan kewirausahaan yang sedang dikembangkan dan dampaknya
bagi RPS serta masYarakat luas'
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METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) yang dilakanakan pada
program pelatihan kewirausahaan secara non-formal di masyarakat. Populasi penelitian iniadalah
525 rernaja putus sekolah diwilayah kabupaten Bantulyang meliputienam desa yaitu Panggungharjo
Can Bangunharjo di kecamatan Sewon, desa Pleret dan Bawuran di kecamatan Pleret sefta desa
Srimulyo dan Srimartani di kecamatan Piyungan. Sampel penelitian ditentukan secara purposive
sampling berdasarkan kriteria usia (tingkat kedewasaan) dan tingkat pendidikan remaja putus
sekolah, dan diambil sebanyak 60 orang. Berdasarkan prinsip-prinsip teori belajar orang dewasa
(andragogi), maka modelpembelajaran Kewirausahaan ini berorientasipada pemahaman masalah
dengan setting situasi dan kondisi kehidupan usaha yang secara konkrit dihadapi oleh peserta
pembelajaran, Oleh karena itu ujicoba juga dilakukan di wilayah kecamatan Sewon, Pleret dan
Piyungan atas dasar permasalahan dan kondisi kehidupan bisnis yang dihadapi oleh para pengusaha

diwilayah tersebut.

1. Karakter RPS berdasarkan Usia
2. Karakter RPS berdasarkan Pend.
3. Karakter RPS berdasar Harapan

1. Pemetaan karakteristik Remaja
putus sekolah di wilayah penelitian

2. Penyusunan Draft Model
Kewirausahaan Metode PBL

Dokumen draf model Kewirausahaan

3. Pelaksanaan Ujicoba Model

Hasil observasi pelaksanaan Model
Pem belajaran Kewirausahaan

Pendidikan Keurirausahaan
Metode PBL.

4.

Peniiaian Efektivitas Model

1.

2.

5.

Keunggulan Model
Kelemahan Model

Dokumen Rumusan Final
Model Pembelajaran Kewirausahaan

Revisi dan Penyempurnaan
Model

Gambar 3 : Alur Skenario proses dan Output Kegiatan Riset dan Pengembangan
Melalui need asessmenf di tiga kecamatan tersebut dapat diidentifikasi permasalahan yang

dihadapi oleh remaja putus sekolah dan harapan/kebutuhan mereka. Hasil identifikasi masalah
dan kebutuhan tersebut digunakan untuk menyusun bahan pelatihan kewirausahaan . Themathema pembelajaran dijabarkan daripermasalahan yang mereka hadapidan disusun dalam kasuskasus riil yang menghambat dan mendorong kesuksesan bisnis di wilayah mereka masing-masing.
Skenario penelitian dimulai dari mendiagnosis kesulitan yang dihadapi peserta dalam
proses'pembelajaran kewirausahaan sehingga tidak menarik dan sulit dipahami, kemudian
merumuskan rencana tindakan dan melakukan persiapan, melaksanakan tindakan, memonitor/
obseruasi proses tindakan, mengevaluasi hasil tindakan serta menyempurnakan model. Skenario
riset dan pengembangan model ini dapat digambarkan sebagai berikut:
Alat yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan meliputi: (a) kumpulan kasus permasalahan
bisnis, (b) deskripsi tugas yang harus dilakukan peserta dan (c) langkah-langkah (mekanisme)
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peraksanaan tindakan adarah: (a) lembar
kerja peserta peratihan. Untuk arat monitoring/observasi
peseta
penca[aian kompetensi dan kendara yang dihadapi
obseruasi kreativitas, motivasi berajar,
dilakukan
data
hasil lalihan' Teknik pengambilan
pelatihan, dan (b) tembar nilai untuk mencaiat
Analisis data dilakukan analisis deskriptif'
dengan angket, *u*un.uru dan observasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Deskripsi

melalui kuesioner yang dibagikan
tentang karakteristik Rps yang diperoleh
fanupalel Bantul' ]eS {enOan sebaran
di enam desa dari tiga kecamatan sewitayin
o.p.t oititrat bahwa desa Bawuran terdapat 104
berdasarkan jenis *.rJmin oun asar o"rl,
100
4g orang atau 100/o disusur desa Bangunharjo
orang pria atau zooi dnnwanita seoanyat<
besar
tiga
atau silo' Desa lain yang merupakan
orang pria atau rs% dan wanita zz oiins
atau 11% din RPS wanita sebanyak
jumlah Rps adalah desa pleret dengan sebiran 59 orang
masing-masing desa Panggungharjo'
73 orangatau 5o/o yang disusul oleh tiga desa lainnya.
jenis kelamin
rebih rinci iumrah nes berdasarkan
desa srimartani, oair-d&a srimuryo. seiara
berikut:
fiupiian Desa dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai

,.?,illo.,.

Tabell.DataRemajaPutusSekolahMenurut]enisKelamin
Wanita

o/otase

5

16

3

43

B

45

B

13

2

58

10

59

11

23

5

82

16

104

20

48

10

L52

100
56

18

23

5

r23

11

11

2

67

30
23
13

382

73

t43

27

s25

100

No,

Desa

P,r,ia,,,:

1

Srimulyo

27

2

Srimartani
Pleret
Bawuran
Elrnnr rnhrrin

3

4
5

Panqqungharjo
Total

6

9/oteise,

Sumber: data olahan

Kemudiandarisisiusia,525RPSyangdijaringmelaluikuesionerdiketahuibahwausia
RPSyangpalingbanyakadalahantarausia'to-sampaiusia20tahunyakni30Torangatau
58%daritotalRPSyangada.remudiankelompokantarausia2lsampaiusia25tahun
antara usia 10
.l;;3it: dan disusur urutan ketiga
merupakan urutan ["'oru"vur,ni 196 oran!
rinci
dari jumlah RPS yang ada' Secara lebih
sampai 15 tahun sebanyak 22orang.utiu-+ii"
pada tabel 2 sebagai berikut:
data mengenai hat i"lunrt dapat diirrat

Tabel

Putus sekolah Berdasarkan Rentang Usia

No

Desa

10-15

o/o

1

Srimulvo
Srimartani
Pleret
Bawuran
Banqunharjo
Panqqungharjo
Jumlah

4
6

1

2

0

5

1

2

q

3

I

22

4

2
3
5
6

158

2. Data Remaja

1

16 20

o/o

2L-25

o/o

Total

o/o

24
25
56

5

15

3

43

5

4

53

11

22
24

5

98
69
35
307

19

s6

11

13

50

10

7

29
196

6

82
159
121
67
525

8
10
16

5B

37

30
23
13

100
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Selanjutnyadarisisipendidikanmenunjukkan^bahwasedikitnyaterdapatl02orang
rurusan SMP atau sederajat, dan
rurusan sD atau sederajat, rga orang atau 35o/o
19%
atau
jika
iurusan SLTA atau sederajat. Kemudian
serebihnya 239 orang atau 460lo ,.n.ruput un
pada tabel 2 sebagai berikut:
jumtah RpS tersebut iititrat darijenjangl;nJiditun dapat dilihat

Jenjang Pendidikan
Tabel 3. Data Remaja putus sekolah Berdasarkan
o/otase

SLTP

%otase

SLTA

o/otase

Total

%otase

5

1

t4

3

24

5

43

8

15

3

L4

3

24

5

53

10

B

2

35

7

39

7

82

16

40
25

8

159

7

57
57

11

5

62
39

L2

11

tzL

30
23

5

Pleret
Bawuran
Banqunhario
Panoqunqhario

9

2

)o

4

38

7

67

13

6

Jumlah

L02

19

184

35

239

46

525

100

No

Desa

SD

1

Srimulyo
Srimaftani

2
3

4

Sumber: data olahan
bekal pendidikan dan keterampilan
Dari kuesioner yang masuk, akibat keterbatasan
rnemilih untuk berwirausaha sebagai
yang dimiliki, ternyalu'np6 vung tutih menganggur
jenis-jenis usaha
Jun i.etdnagaLet:aun Vun6hereka hadapi' Adapun
solusi masalah
desa yang menjadi wilayah penelitian
"f.onomi
diminati oleh para lipS Oi
yang paling banyak
"nim
Aapit'OitinJt dalam tabel sebagai berikut:

Berdasarkan Asal Desa
Tabel 4. Daftar Jenis Usaha yang Diminati RPS
ldsa:

o/otase

No

%tase

Aoraris

Total

or'otasg

Daqang

o/otase

Desa

Srimulyo

10

2

L7

3

16

3

43

B

1

Srimartani

20

1

9

2

24

5

53

10

2

Pleret

15

3

17

3

50

10

82

16

3

Bawuran

45

9

30

6

84

16

159

30

4

Banqunhario

13

2

7l

4

87

L7

L2L

23

5

Panqqunqharjo

9

2

7

1

51

10

67

13

6

Total

712

27

101

19

312

59

525

100

Sumber: data olahan

yang berminat melakukan wirausaha dari
Dari tabel 4 di atas ternyata jumlah RPS
dibandingkan jenis usaha yang lain, yakni 312
sektor jasa menmpatiurutan atau pilih-an uturnu
Kemudian urutan liedua yang menjadi konsentrasi
orang atau 59olo darijumlah RPS yang ada.
berdagang, yakni 112 orang atau 21olo dari
atau pilihan dalam berwirausaha'bagi Rps adatatr
di bidang agraris sepefti
jumlah total RPS yang aAa. Sementara pitinun untuk b6rwirausaha
kambing, kolam ikan menempati
pertanian, perkebuna'n,-Jun peternakan-ilik, uyu*, lembu,
jenis usaha
totat RPS yang ada' Dari.pemetaan
urutan ketiga yakni 101 orang atau 19% daii
jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin'
yang dilakukan kepada npS dilokasi punlf:'tian,
berikut:
r.nutiu utun nampak dalam tabel 5 sebagai
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jenis
yang banyak diminati RPS berdasarkan
Berdasarkan tabel 5 tentang jenis usaha
3g2 orang atau 72o/o diantaranya berjenis
kelamin seperti diatas, dari 525 orang ternyata
dagang, agraris, dan jasa Yaitu 74 orang
kelamin pria dengan pilihan usaha masing-masing
Sementara sisanya sebanyak
jasa
oraig
atau L4o/o,90 orang atau r7o/o,oan
"{ar4:..to.
dengin sebaran pilihan jenis usaha dagang 38
143 orang atau Z7o/o berjenis kelamin
jSsa sebanyak 94 orang atau 180/o'
atauTo/o,agraris i1 orung atatt2o/o, dan

ilg

;;''t;

orang

Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 5. Daftar Jenis Usaha Yang Diminati RPS
Pria

Totase

Wanita

Total

ol'otasg

lenis Usaha

o/otase

Ng

Daqanq

74

14

38

7

r12

2l

1

Aoraris

90

t7

11

2

101

19

2

Jasa

218

41

94

18

312

59

3

Total

382

72

r43

27

52s

100

Sumber: data olahan

ImplementasiModelPendidikanKewirausahaanMetodePBL.
dengan pendekatan andragogi
Implement*i rtJ.l"pembelaiaran kewirausahaan
remaja putus sekolah dari 6 desa di wilayah
dengan metode peioilalukan kepada-60 or.ng
pleret dan piyungun kiorputen ainiul. Pendidikan kewirausahaan tahap
kecamatan sewon,
Yogyakarta. Pelatihan tahap kedua
pertama dilakukan Ji-f-fotet Satya Grut u. Urbulharjo,
di kantor [nit produksi universitas Negeri
adarah rraining of rrainee (TOT) dirakukan
pelatihan kewirausahaan
yogyakarta. Kepada mereka dibeiikan- ireatment dalam bentuk
problem based learning (PBL)' Materi
model pembelajaran berbasis masalan atau
kewir,ausahaan meliPuti :
(kewirausahaan sosial) yaitu: (a) kecakapan
Pengemban gan social entrepreneurship
skitt), dan (c) kecakapan sosial
diri (personatskil),(b) kecakapan nerpit<iiriiibnir fthinking
kecakapan kerja (vocational
(socialskilt).pengur'nungun business intrepreneurshrpyaitu:(a)
inil, (b) kecakapan manaiemen (leadership skilt)

Kualitaspembelajarankewirau'unuu"padaimplementasimetodePBLinidilihatdari
(r) intensitas bertanya (IB), (2) intensitas
tingkat aktivitas peserta pelatihan vgry r'r.ri-p..lti'
mengerjakan tugas identifikasi
mencari sumber pl*unu*un masalah"timii llltttlt:tas
(fe1;, (5) intensitas menemukan alternatif
masalah (IMT), (4) intensitas bantu t';;;;
(IpH). Hasir pengamatan
pemecaham masara'h (ir"rn), (6) intensit* pr"r.ntusinasiipenemuan
kualitas pembelajaran kewirausahaan'
terhadap aktivitas peserta pelatihan Vung ni"nunjukkan
ini:
ietengLapnya dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 6. Kualitas Pembelajaran Peserta Pelatihan
Pelatihan
Kewirausahaan
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Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa proses pembelajaran
kewirausahaan dengan pendekatan andragogi metode PBL sangat menyenangkan dan
memotivasi belajar peserta pelatihan sangat tinggi. Tingginya minat belajar nampak pada
intensitas mengerjakan tugas memahami masalah mencapai intensitas paling tinggi yaitu
27o/o, aktivitas upaya untuk memecahkan masalah 25o/o dan intensitas atau keberanian
presentasi hasil pemahaman dan penemuan alternatif solusi juga mencapai 25olo. Oleh
karena itu 77o/o aktivitas belajar didominasi oleh intensitas memahami, memecahkan dan
mengkomunikasikan hasil temuannya kepada teman-temannya di kelas. Intensitas
pembelajaran ini tentunya partsipasi peserta dan pemahaman mereka terhadap tema
pembelajaran sangat optimal. Berdasarkan temuan ini dapat dinyatakan bahwa model
pembelajaran kewirausahaan ini sangat efektif.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti disebut di atas, maka dapat
disimpulkan bahwa jumlah RPS korban gempa bumi di desa Panggungharjo dan Bangunharjo,
kecamatan Sewon, desa Pleret dan Bawuran, kecamatan Pleret dan desa Srimulyo dan
Srimartani kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul sebanyak 525 orang. Pada jumlah tersebut
sebagian besar berpendidikan SLTA atau sederajat, yakni 239 orang atau 460/o dari total
jumlah RPS. Potensi besar ini juga didukung oleh fakta bahwa ternyata 382 orang atau 73o/o
merupakan RPS berjenis kelamin pria dan sisanya 143 orang atau2To/o adalah berjenis kelamin
wanita. Daritotal 525 orang RPS yang ada diwilayah penelitian, juga diketahui bahwa sebagian
besar berusia antara 15 - 20 tahun, yaitu 307 orang atau 58% disusul kelompok antara usia
2l - 25 tahun, yaitu 196 orang atau 37o/o, dan antara usia 10 - 15 tahun sebanyak 22 orang
atau 4o/o.cSelain itu, terdapat tiga kelompok keinginan bidang usaha yang paling diminati
antara lain: Usaha perdagangan yang meliputi warung makan, toko kelontong/sembako,
kerajinan, sovenir, onderdil sepeda motor, dan konter HP atau pulsa,
Usaha bidang agraris yang meliputi perkebunan, pertanian, peternakan sapi, peternakan
ayam kampung, peternakan ayam potong/petelur, budidaya ikan hias, kolam lele, gurameh,
dan budidaya jamur tiram. Usaha bidang jasa yang meliputi warung makan, salon, sablon,
bordir, jahit, perbengkelan motor, dan jasa las. Dalam rangka memulai usaha seperti yang
diinginkan, sebagian besar RPS mengeluhkan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi
ketika benar-benar terjun menjadi wirausaha, antara lain: Tidak memiliki modal awal seperti
tempat usaha, peralatan, dan uang tunai yang cukup untuk memulai dan mengembangkan
usaha yang akan dirintis dan dikembangkannya. Tidak memiliki bekal pengetahuan dan
pemahamanan yang memadai tentang ilmu berbisnis.Belum memiliki akses/jaringan dengan
pasar, sehingga ada kekawatiran tentang gambaran kegagalan bisnis yang akan dirintisnya.
Belum adanya rintisan dan kerjasama antara calon wirausaha/pengusaha dengan
pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam menciptkan iklim usaha bagi RPS korban gempa..
Pembelajaran kewirausahaan dengan pendekatan andragogi metode PBL sangat menyenangkan
dan memotivasi belajar peserta pelatihan sangat tinggi. Tingginya minat belajar nampak
pada intensitas mengerjakan tugas memahami masalah mencapai intensitas paling tinggi
yaitu2To/o, aktivitas upaya untuk memecahkan masalah 25o/o dan intensitas atau keberanian
presentasi hasil pemahaman dan penemuan alternatif solusi juga mencapai 25ol0. Oleh
karena itu 77o/o aktivitas belajar didominasi oleh intensitas memahami, memecahkan dan
mengkomunikasikan hasil temuannya kepada teman-temannya di kelas, Intensitas
pembelajaran ini tentunya partsipasi peserta dan pemahaman mereka terhadap tema
pembelajaran sangat optimal. Berdasarkan temuan ini dapat dinyatakan bahwa model
pembelajaran kewirausahaan ini sangat efektif.
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