
Model Audit Kinerja Guru
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memenuhi persyoroton (dolom hol ini unluk mendopoikon sertifikqt
tipe-Cl otqu C2, yong bersongkuton hqrus memiliki serlifikqt A don B

sesuoi birdongnyo), sertq uii serlifikosi bogi guru yong tebh memenuhi
persyorolon unfuk mendopolkon funiongon profesi pendidik yqng
memodoi.
Jiko hosil penel$lon kebiiokon tqhun 2O07 ini dilindokloniuli untuk

tohun berikutnyo, moko okon dopot membonfu longkoh-longkoh kebiiokon
yong hqrus diombil oleh Bolilbong Depdiknos Rl dolom mendukung proglom
serlilikosi pendldik di otqs. Meskipxrn disodqri bohwc untuk mewuiudkcn
longkoh ket$iokon tersebut perlu didukung dengon dono yqng memodoi.
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RINGKASAN DAN SUMMARY

MODEL PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN BERBASIS MASYARAKAT
PEDESAAN SEBAGAI USAHA PENGENTASAN KEMISKINAN DI WILAYAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

OIeh
Aliyah Rasyid Baswedan, Ngadirin Setiawan, dan Sisrvanto

Permasalahan pokok penelitian ini adalah masih terdapat banyak masyarakat

miskin yang mempunyai anak putus sekolah tingkat SD, SLTP, SLTA akibat

kekuarangan biaya dan fasilitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah di wilayah

kecamatan Karangmojo dan kecamatan Ponjong kabupaten Gunungkidul. Anak-anak

putus sekolah atau yang tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi dari keluarga

miskin perlu mendapatkan perhatian khusus agar tidak menambah jumlah pengangguran

dan permasalahan sosial lainnya.

Penelitian ini menawarkan suatu alternative model pendidikan kewirausahaan

bagi anak remaja putus sekolah berbasis masyarakat pedesaan dalam rangka memasuki

dunia kerja dan mengembangkan usaha mandiri yang disesuaikan dengan potensi desa.

Terdapat lima komponen yang dikembangkan dalam penelitian ini, yaitu (1)

pengorganisasian kader dan peserta program, (2) pengembangan pendanaan, (3)

pelaksanaan program aksi dan uji coba rnodel, (4) evaluasi dan tindak lanjut, dan (5)

pembinaan berkelanj utan.

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan,

ketrampilan, sikap dan menumbuhkan motivasi bagi anak remaja putus sekolah untuk

memiliki jiwa kewirausahaan di bidang tertentu sesuai dengan bakat dan rninatnya yang

disesuaikan dengan potensi desa, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk

bekerja/berkarya yang dapat mendatangkan penghasilan yang layak guna memenuhi

kebutuhan hidupnya. Adapun tujuan secara khusus adalah memberikan pelayanan

pendidikan kewirausahaan kepada anak remaja putus sekolah agar memiliki beberapa hal

sebagai berikut: (a) memiliki ketrampilan dan jiwa kewirausahaan sehingga mampu

mengembangkan diri dan berkarya untuk dapat mendatangkan penghasilan yang

memadai, (b) memiliki motivasi dan etos kerja yang tinggi dalam menjalankan kegiatan
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kewirausahaan, (c) memiliki pengetahuan dan ketrampilan serta sikap kemandirian sesuai
dengan kebutuan dunia kerja, (d) memiliki kemampuan untuk menangkap peluang usaha
yang dapat dikembangkan di desanya sehingga dapat memperoleh penghasilan yang
layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Secara spesifik luaran yang akan dihasilkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
l' Tahun pertama (2007) luaran yang dihasilkan adalah: (a) diperoleh data dasar potensi

desa miskin di wilayah kecamatan Karangmojo dan kecamatan ponjong yang
berkaitan dengan permasalahan dan penunjang pendidikan kewirausahaan bagi anak
remaja putus sekolah di pedesaan, (b) dapat diperoleh data dasar angka prevalensi
anak putus sekolah dari tingkat pendidikan dasar dan menengah serta penyebarannya
guna mendapat layanan pendidikan kewirausahaan, (c) dapat diketahui need
assessment dari anak remaja putus sekolah yang berhasil dijaring dan teridentifikasi,
(d) dapat disusun kurikulum atau modul atau bahan pelatihan ketrampilan atau bahan
pendidikan kewirausahaan yailg sesuai dengan kebutuhan anak putus sekolah di
pedesaan, dan (e) dapat disusun tim kader atau penggerak serta pelaksana kegiatan
program pendidikan keuirausahaan terutama berasal dari remaja/pemuda potensial

dan atau dari tokoh masyarakat atau aparatur pemerintah desa setempat yang
berwawasan sinergi pemberdayaan potensi masyarakat pedesaan.

2' Tahun kedua (2008), meliputi sebagai berikut: (a) Memberikan pelatihan lanjutan
terhadap tim kader atau penggerak sebanyak 10-40 orang dalam bidang manajemen
kewirausahaan mandiri yang meliputi 4 desa sample penelitian yang berorientasi pada
kerja rnandiri dan atau kelompok, (b) Memberikan bantuan teknis kepada tim kader
atau penggerak di masing-masing desa untuk membentuk Kelompok usaha produktif
(KUP) mandiri sebagai upaya pengembangan rintisan kegiatan usaha yang sudah
dilaksanakan pada tahun pertama. Bagi desa yang belum melaksanakan kegiatan
usaha rintisan maka kegiatan KUP disesuaikan dengan bidang kerja dan ketrampilan
yang dikuasainya" dan (c) Evaluasi akhir untuk mengetahui keberhasilan, kendala,
efektifitas model, dan tindak lanjut pelaksanaan pendidikan kewirausahaan bagi anak
putus sekolah atau remaja putus sekolah, dalam hal ini termasuk remaja yang tidak
mampu melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
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Manfaat Penelitian. Secara umum manfaat penelitian ini adalah untuk

menurunkan tingkat pengangguran dan jumlah warga miskin terutama bagi remaja putus

sekolah melalui peningkatan kemampuan dan ketrampilan pendidikan kewirausahaan di

wilayah Kecamatan Karangmojo dan Kecamatan Ponjong. Sedangkan secara khusus

dengan penelitian ini memiliki beberapa manfaat, yaitu antara lain: (l) meningkatkan

kesempatan kerja khusunya bagi anak remaja putus sekolah dari keluarga miskin di

pedesaan, (2) mencegah urbanisasi yang berlebihan dan tidak bermanfaat, (3)

meningkatkan pendapatan asli daerah , (4) memperkuat pelaksanaan otonomi daerah

melalui peningkatan mutu/kualitas sumberdaya manusia, dan (5) tenvujudnya keadilan

pendidikan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu di pedesaan.

Penelitian pada tahun pertama Q007) yang masih menitikberatkan pada

identifikasi masalah dan needs assessment, menggunakan pendekatan penelitian survey

dengan didukung metode pengumpulan data melalui angket, interview, observasi, dan

partipatori aktip. Penelitian tahun kedua (2008) yang memfokuskan pada program aksi,

menggunakan pendekatan penelitian tindakan (action research) dan penelitian evaluasi,

dengan didukung metode pengumpulan data eksperimen, demonstrasi/pemberian tugas,

observasi, dan interv;ew.

Lokasi penelitian Hibah Bersaing ini dilaksanakan di kecamatan Karangmojo dan

kesamatan Ponjong wilayah kabupaten Gunungkidul, Daerah lstimewa Yogyakarta.

Kedua kecamatan tersebut dipilih atas dasar pertimbangan bahwa berdasarkan studi

pendahuluan banyak Citemukan anak remaja putus sekolah dari tingkat SD sampai

dengan SLTA, terdapat banyak jumlah kepala keluarga penerima RASKIN, dan terdapat

beberapa desa dalam katagori Desa Tertinggal (tDT). Setiap wilayah kecamatan dipilih

dua desa sampel berdasarkan kriteria desa yang tergolong IDT, dan temuan awal tentang

kondisi anak remaja putus sekolah yang memerlukan pendidikan kewirausahaan, serta

hasil konsultasi dengan pihak pemerintah setempat (terutama pemerintah kecamatan dan

aparat desa) sesuai dengan persyaratan-persyaratan tertentu yang ditetapkan menurut

pertimbangan metodologis. Berdasarkan pertimbangan tersebut kemudian masing-masing

kecamatan ditetapkan dua desa sampel, sehingga jumlah lokasi penelitian untuk

perintisan dan pengembangan model pendidikan kewirausahaan bagi anak remaja putus

sekolah adalah empat desa sampel, yaitu masing-masing sebagai berikut (l) kecamatan
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Karangmojo ditetapkan dua desa sampel yaitu: (a) desa Ngipak, dan (b) desa Jatiayu; dan

(2) kecamatan Ponjong, ditetapkan dua desa sampel yaitu: (a) desa Kenteng, dan (b) desa

Sawahan.

Hasil Penelitian Tahun I (2007) adalah sebagai berikut:

l. Latar belakang pendidikan RPS informan untuk masing-masing desa adalah sebagai

berikut: (1) Desa Ngipak terdapat 40% lulusan SLTP, dan sisanya 60% lulusan/tamat

SMK/SMA. Dari jumlah tersebut baru terdapat2 orang yang pemah mengikuti diklat

untuk usaha mandiri, yaitu di bidang petemakan dan ketrampilan otomotif. Mereka

umumnya mengatakan bahwa kegiatan diklat yang pernah diikuti sangat membantu

meningkatkan ketrampilan mereka sesuai bidang diklat, namun kendala yang

dihadapi adalah setelah mengikuti diklat tidak ada pembinaan yang berkelanjutan

sehingga meraka tidak mampu untuk membuka peluang usaha secara mandiri. Faktor

penyebab utama adalah keterbatasan modal kerja dan perencanaan awal membuka

usaha. Di samping factor penyebab utama tersebut mereka umwnnya merasakan

adanya rasa takut gagal akibat peluang pasar yang kurang mendukung dan berakibat

terhadap kerugian dana/modal; (2) Desa Jatiayu ierdapat 50oZ lulusan SLTP, dan

sisanya 50oZ lulusan/tamat SMMMA. Dari jumlah tersebut terdapat 5 orang yang

pemah mengikuti diklat untuk usaha mandiri, yaitu di bidang pembuatan kue kripik

singkong dan ketrampilan otomotif. Mereka umunmya mengatakan bahwa kegiatan

diklat yang pemah diikuti sangat membantu meningkatkan ketrampilan mereka sesuai

bidang diklat, namun kendala yang dihadapi adalah setelah merrgikuti diklat tidak ada

pembinaan yang berkelanjutan sehingga meraka tidak mampu untuk membuka

peluang usaha secara mandiri. Untuk mempralcikkan kegiatan usaha setelah

mengikuti diklat terdahulu tidak diberikan bantuan modal baik dalam bentuk

peralatan maupun modal uang. Faktor penyebab utama adalah keterbatasan modal

kerja dan perencanzurn awal membuka usaha. Di samping factor penyebab utama

tersebut mereka umunnya merasakan adanya rasa takut gagal akibat peluang pasar

yang kurang mendukung dan berakibat terhadap kerugian dana/modal; (3) Desa

Kenteng terdapat 10% lulusan SD, dan sisanya 90% lulusan/tamat SMP. Dari jumlah

tersebut belum ada yang pemah mengikuti diklat untuk usaha mandiri, hal ini

disebabkan umunnya mereka masih berusia mud4 sedangkan yang biasa dikirim
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untuk mengikuti diklat yang dilaksanakan oleh lembaga/instansi berwenang rata-rata

yang sudah berusia di atas 18 tahun. Mereka mengatakan sangat tertarik untuk

mengikuti kegiatan pendidikan ketrampilan yang akan dilaksanakan di desa ini.

Mereka beranggapan bahwa kegiatan. diklat KWU yang akan diikuti sangat

membantu meningkatkan ketrampilan mereka sesuai bidang diklat, dan

mengharapkan adanya bantuan permodalan untuk melakukan kegiatan usaha. dan (4)

Desa Sawahan terdapat 50% lulusan SLTP, dan sisanya 5oo/o lulusan/tamat

SMK/SMA. Darijumlah tersebut baru terdapat 3 orang yang pernah mengikuti diklat

untuk usaha mandiri, yaitu di bidang ketrampilan kerajinan bambu, membuat kue

kipik pisang, dan perbengkelan. Mereka umumnya mengatakan bahwa kegiatan

diklat yang pernah diikuti sangat membantu meningkatkan ketrampilan mereka sesuai

bidang diklat, namun kendala yang dihadapi adalah setelah mengikuti diklat tidak ada

pembinaan yang berkelanjutan sehingga meraka tidak mampu untuk membuka

peluang pemasaran hasil produksi yang lebih baik- Saat ini kerajinan anyaman

bamboo masih dilakukan secara tradisional dengan peralatan sederhana. Jika ada

bantuan permodalan atz;u peralatan yang lebih modem maka akan mampu

meningkatkan proses produksinya. Kendala yang dihadapi lainnya adalah kurangnya

pembinaan berkelanjutan dari pihak terkait terutama dalam pemasaran produknya.

2. Kegiatan usaha produktif yang menjadi harapan RPS informan untuk masing-masing

desa sample agak bervariasi. Untuk desa Ngipak cenderung usaha produktif yang

diharapkan adalah bidang petemakan sapi, kambing atau ayam potong. Namun usaha

di bidang peternakan ini memerlukan modal yang besar. Menyadari akan hal tersebut

akhimya diputuskan untuk desa Ngipak usaha produktif yang diinginkan adalah di

bidang ternak ayam (sebagai uji coba) dan usaha pangkas rambut. Alasan untuk

bidang ternak ayam karena mereka mendasarkan pada usaha ternak ayam yang

pernah dilakukan oleh pihak penduduk setempat yang pada umumnya mampu

mendapatkan tambahan penghasilan yang cukup memadai untuk memenuhi

kehidupan sehari-hari. Sedangkan usaha di bidang pangkas rambut (l orang),

mendasarkan pada pertimbangan bahwa bidang usaha pangkas rambut di desa ini

masih belum ada dan memiliki peluang pasar yang bai( di samping itu jumlah modal

kerja yang diperlukan relative tidak begitu besar, serta resiko kerugian sangat kecil.
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Untuk desa Jatiayu, prioritas utama untuk kegitan usaha produktif adalah dibidang
pembuatan kue (kue basah, kering, dank has lokal) dan pembuatan batco atau

perbengkelan. Untuk desa Kenteng cenderung dalam bidang usaha produktif
ketrampilan jahit pakaian dan ternak kambing. Sedangkan Desa Sawahan cenderung

mengusulkan kerajinan anyaman bamboo dan pembuatan kue.

3. Dari hasil kajian indentifikasi menunjukkan bahwa permasalahan RpS di desa sample

memiliki masalah yang cukup kompleks. Dari hasil identifikasi permasalahan RpS

dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan, yaitu aspek internal dan eksternal. Aspek
internal berasal dari dalam diri RPS itu sendiri, seperti; latar belakang pendidikan,

pengetahuan, pengalaman, usia putus sekolah, kepercayaan diri, motivasi
berwirausaha, etos kerja, mental, wawasan ke depan, ketrampilan yang dimiliki,
kebiasaan kerja dan keadaan ekonomi. Aspek ekstemal seperti, potensi desa,

lingkungan tempat tinggal, potensi pasar, persaingan usaha, keterbatasan modal
usaha, dan sejenisnya.

4. Dari hasil survey dan wawancara kepada anak remaja putus sekolah (RpS) informan
diperoleh hasil penilaian bahawa penilaian kebutuhan (needs assessment) RpS
informan tergolong cukup bervariasi, hal ini disebabkan karena beberapa

pertimbangan yang diajukan oleh masing-masing peserta program dan kader sesuai

dengan karekteristik dan potensi desanya. Setelah mempertimbangkan berbagai

masukan dari pihak-pihak terkait terutama unsur perangkat desa dan ketrampilan
yang dimiliki oleh peserta progftrm maka diperoleh kesepakatan bahwa kebutuhan

ketrampilan pendidikan kewirausahaan diarahkan pada berbagai bidang usaha yang

masing-masing desa sample ditetapkan dua jenis usaha prioritas, yaitu: untuk Desa

Ngipa bidang usaha ternak ayam dan gunting rambut, untuk Desa Jatiayu bidang

usaha pembuatan kue dan bataco; untuk desa Ketnteng bidang usaha menjahit dan

ternak kambing, dan untuk Desa Sawahan bidang usaha pembuatan kue khas lokal
dan kerajinan anyaman bamboo.

5. Angka prevalansi anak putus sekolah di desa sample masih menunjukkan angka yang

cukup tinggi yaitu berkisar antara 30% - 50Yo. Dengan demikian program pendidikan

kewirausahEuln merupakan salah satu langkah strategis untuk membantu remaja putus
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sekolah dalam memotivasi tumbuhnya jiwa kemandirian untuk meningkatkan etos

kerja dan mencari peluang usaha.

6. Pembahasan tentang strategi pemberdayaan program aksi. Strategi pemberdayaan

yang dilakukan melalui penemuan masalah dan penilaian kebutuhan remaja putus

sekolah dengan metode partisipatori. Hal ini dimaksudkan agar program kegiatan

yang dilakukan sesuai dengan apayang mereka inginkan. Metode ini ternyata cukup

efektif karena mereka umumnya sangat aktif untuk mengikuti program yang

direncanakan. Jumlah kader yang awalnya ditetapkan sebanyak l0 orang, ternyata

mencapai 40 orang.

i. Konseptualisasi tentang metode dan prosedur-prosedur dalam pengembangan mo{el

pendidikan kewirausahaan berbasis masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut: (a)

metode partisipatori aktif dan interfensi program aksi sesuai potensi desa serta

bantuan pembinaan teknis berkelanjutan lebih cocok untuk diterapkan, (b) prosedur-

prosedur program aksi meliputi; (1) identifikasi permasalahan secara seksam4 (2)

menurnuskan needs assessment sesuai potensi desa, (3) membentuk tim kacier yang

memiliki komitmen bersama, (3) pelatihan kewirausahaan dengan menekanLan pada

motivasi kemandirian, (4) keterpaduan program dengan pemerintah desa, (5)

penyusunan modul yang relevan, (6) uji coba rintisan program usaha terbatas, (7)

bantuan teknis dan permodalan dengan system kebersamaan, (8) membentuk program

usaha mandiri dan atau kelompok usaha produktif, (9) monitoring, evaluasi, dan

pelaporan serta pemantapan uji coba model, dan (10) pembinaan berkelanjutan

termasuk membantu mencari peluang pasar.

Dari beberapa pokok temuan dan hasil pembahasan di atas dapat disimpulkan

batrwa langkah-langkah pengembangan model pendidikan kewirausahaan bagi anak putus

sekolah pada tahap awal telah dapat dilaksanakan dengan baik dan marnpu memberikan

motivasi bagi anak remaja putus sekolah dalam membangun jiwa kemandirian dan

mencari peluang usaha di desanya. Kegiatan awal yang baik ini perlu mendapatkan

perhatian khusus dengan cara melakukan tindakan dan pembinaan selanjutnya kea rah

yang lebih operasional dalam bentuk mengembangkan kelompok usaha produktif lainnya

baik secara berkelompok maupun secara mandiri sesuai potensi daerah, sehingga

diharapkan mampu untuk memabantu mengentaskan kemiskinan masyarakat pedesaan
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termasuk anak remaja putus sekolah. Jika kegiatan ini dilanjutkan pada tahap kedua

(2008) maka akan sangat membantu bagi tim kader maupun peserta program dalam

merealisasikan beberapa program kegiatan usaha produktif yang sudah direncanakan

bersama sebagaimana yang telah diinventarisir pada analisa kebutuhan di atas sesuai

dengan potensi yang ada di desanya masing-masing.

Adapun target luaran yang akan dihasilkan pada penelitian tahun kedua (2008) adalah

sebagai berikut: (1) Memberikan pelatihan lanjutan terhadap tim kader atau penggerak

sebanyak 10-40 orang dalam bidang manajemen kewirausahaan mandiri yang meliputi 4

desa sample penelitian yang berorientasi pada kerja mandiri dan atau kelompok, (2)

Memberikan bantuan teknis kepada tim kader atau penggerak di masing-masing desa

untuk menrbentuk Kelompok Usaha Produktif (KUP) mandiri sebagai upaya

pengembangan rintisan kegiatan usaha yang sudah dilaksanakan pada tahun pertama.

Bagi desa yang belum melaksanakan kegiatan usaha rintisan maka kegiatan KUP

disesuaikan dengan bidang kerja dan ketrampilan yang dikuasainya, dan (3) Evaluasi

akhir untuk mengetahui keberhasilan, kendala, efektifitas model, dan tindali lanjut

pelaksanaan pendidikan kewirausahaan bagi anak putus sekolah atau remaja putus

sekolah, dalam hal ini termasuk remaja yang tidak mampu melanjutkan pendidikannya ke

jenjang yang lebih tinggi.

Dalam penelitian ini juga menghasilkan konseptualisasi tentang metode dan

prosedur-prosedur dalarn pengembangan model pendidikan kewirausahaan berbasis

masyarakat pedesaan adalah sebagai berikut: (a) metode partisipatori aktif dan interfensi

program aksi sesuai potensi desa serta bantuan pembinaan teknis berkelanjutan lebih

cocok untuk diterapkan, (b) prosedur-prosedur program aksi meliputi; (1) identifikasi

permasalahan secara seksama" (2) merumuskan needs assessment sesuai potensi desa (3)

membentuk tim kader yang memiliki komitmen bersama, (3) pelatihan kew'irausahaan

dengan menekankan pada motivasi kemandirian, (4) keterpaduan program dengan

pemerintah desa (5) penyusunan modul yang relevan, (6) uji coba rintisan progftlm usaha

terbatas, (7) bantuan teknis dan permodalan dengan system kebersamaan, (8) membentuk

program usaha mandiri dan atau kelompok usaha produktif, (9) monitoring, evaluasi, dan

pelaporan serta pemantapan uji coba model, dan (10) pembinaan berkelanjutan termasuk

membantu mencari peluang pasar.
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