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Abstrak 
 

Penelitian ini merupakan action research yang bertujuan untuk menguji efektivitas  
model pelatihan kewirausahaan bagi para pemuda berpendidikan rendah yang masih 
menganggur di Yogyakarta. Strategi  Project Learning dalam pelatihan pemuda 
pengangguran ini dipilih berdasarkan pertimbangan bahwa pemuda pengangguran ini rata-
rata memiliki tingkat pendidikan rendah, sehingga pelatihan melalui pengalaman praktik 
dipandang lebih tepat dan tidak menuntut pemahaman konsep yang muluk-muluk.  

Tahapan penelitian dimulai dengan: (1) studi lapangan untuk identifikasi kebutuhan 
dan permasalahan pemuda, (2) merancang strategi pelatihan dengan project learning,  (4) 
penyusunan silabus dan materi ajar, (3) implementasi strategi  dan observasi, dan (5) 
melakukan evaluasi efektivitas proses dan hasil pelatihan dengan project learning 
tersebut. Pada implementasi pelatihan, di setiap akhir pelatihan dilakukan diskusi agar 
peserta mampu: (a) mengenal permasalahan usaha yang dihadapi, (b) mengembangkan 
kemampuan merumuskan alternatif pemecahan masalah usaha, (c) mengembangkan 
semangat kerjasama, (d) mampu menentukan tindakan yang akan diambil, dan (e) melatih 
melakukan refleksi atas prestasi maupun kegagalan yang ditemuai pada saat melakukan 
tindakan usaha. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di enam desa yaitu Panggungharjo, 
Bangunharjo, Pleret, Bawuran, Srimulyo dan Srimartani merupakan wilayah korban 
gempa yang sangat parah.  Keenam desa tersebut memiliki penduduk 77.955 orang dan 
terdapat  525 orang (6,7%), yang terdiri dari  pria 72% dan wanita 27%.  Masalah yang  
mereka hadapi adalah masih menganggur dan menghendaki  wirausaha di bidang 
perdagangan  21%,  agraris 19% dan  bisnis di bidang jasa. Pendidikan mereka adalah 
lulusan SD 102 orang atau 19%, SMP 184 orang atau 35%, dan selebihnya 239 orang atau 
46% merupakan lulusan SLTA atau sederajat.  Mereka yang paling banyak berusia 10-15 
tahun sejumlah 22 orang (4%),16-20 tahun yakni 307 orang (58%), dan 21-25 tahun  
sejumlah 196 orang (7%).  Karena sebagian besar mereka telah lulus SLTA dan berusia 
16-25 tahun maka secara teoritik  model pendidikan  kewirausahaan yang dipandang 
cocok menggunakan  pendekatan andragogi dengan metode problem based learning 
(PBL). Metode ini mampu mendorong peserta untuk partisipasi aktif karena yang 
dipelajari adalah masalah-masalah riil yang dihadapi dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-
hari sehingga menarik dan menyenangkan.  

 
 

Kata kunci: Model Pendidikan Kewirausahaan, Remaja Putus Sekolah, Andragogi, PBL. 
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I.  Pendahuluan  
Tragedi bencana alam di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2006 telah 

meluluhlantakkan sendi-sendi kehidupan ekonomi yang dampaknya masih sangat 
terasa hingga kini. Kabupaten Bantul yang menderita kerusakan paling parah di antara 
kabupaten/kota lain di propinsi DIY, perlahan tapi pasti telah berbenah dan bangkit 
dari keterpurukan yang mendera kehidupan masyarakat Bantul.  

Persoalan pasca gempa bumi yang belum tuntas hingga kini adalah para remaja 
yang semula berstatus pelajar atau mahasiswa, tetapi karena mereka  kehilangan 
orangtuanya, harta benda dan sumber pencahariannya sehingga tidak mampu 
membiayai kelanjutan pendidikannya. Kondisi tersebut mengakibatkan banyak 
terdapat remaja putus sekolah (RPS) di wilayah kabupaten Bantul. Setelah dua tahun  
tidak melanjutkan studi, mereka saat ini menjadi pengangguran dan sangat 
mendambakan kesempatan kerja. Diperolehnya pekerjaan yang layak tentunya sangat 
bermanfaat untuk menolong  kelangsungan kehidupan mereka di masa depan. Namun 
akibat  rendahnya tingkat pendidikan dan langkanya kesempatan 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.  

Remaja putus sekolah tersebut memerlukan pembinaan dan pelatihan 
berwirausaha sesuai dengan minat, bakat, dan keterampilan masing-masing agar 
memperoleh penghasilan yang dapat menghidupi dirinya dan keluarganya. Selama ini 
telah dilakukan beberapa pelatihan bisnis, namun nyatanya masih 6,7 % 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 ini adalah  pengembangan dan pelaksanaan pembelajaran 
kewirausahaan model andragogi dengan metode problem based learning yang lebih 
kontekstual masalah-masalah yang dilatihkan dan menyenangkan bagi peserta. 

Usaha pemberdayaan dalam bentuk pemberian pendidikan kewirausahaan ini 
diharapkan 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. Produktivitas rendah diakibatkan oleh pendidikan, 
keterampilan dan etos kerja yang rendah, pendapatan kecil, daya beli rendah, 
sehingga gizi tidak tercukupi, mengakibatkan kesehatan rendah. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk melakukan pemetaan tentang karakteristik RPS, 
masalah yang dihadapi dan 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. 
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II. 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, 2002), setiap individu dituntut untuk menguasai 
keterampilan-keterampilan sosial dan kemampuan penyesuaian diri terhadap 
lingkungan sekitarnya. Keterampilan-keterampilan ini dalam disiplin ilmu psikologi 
seringkali disebut sebagai faktor psikososial. 

Keterampilan sosial dan kemampuan menyesuaikan diri semakin 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 sosial akan menyebabkan dia kesulitan dalam 
menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya sehingga dapat menyebabkan rasa 
rendah diri, dikucilkan dari pergaulan, cenderung berperilaku antisosial, (www.e-
psikologi.corn). 

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, 1989). 

Masih menurut (Ingersoll, 1989) dalam (Agustiani, 2006:29) secara 
umum, masa remaja dibagi menjadi tiga bagian. Pertama, masa remaja awal 12 
sd.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 orang tua. Kedua, masa remaja pertengahan 15 sd.18 tahun yang 
ditandai dengan berkembangnya kemampuan berfikir yang baru. Teman sebaya masih 
memiliki peran penting, walaupun secara individu sudah lebih bisa mengarahkan diri 
sendiri (self-directed). Ketiga, masa remaja akhir 19sd.22 tahun yang ditandai oleh 
persiapan akhir untuk memasuki peran-peran orang dewasa. Dalam periode in i  
ind iv id u  remaja  berusa ha m ema nt apka n tu juan vo kas io na l da n 
mengembangkan sense of personal identity serta adanya keinginan yang kuat 
untuk menjadi matang dan diterima dalam kelompok teman sebaya dan orang 
dewasa. 

Dewasa ini para remaja menghadapi tuntutan, harapan, serta risiko-risiko dan 
godaan-godaan yang lebih banyak dan kompleks daripada yang dihadapi para remaja 
pada generasi sebelumnya, (Feldman dan Eliot, 1990; Hamburg, 1993; Hechinger, 
1992 dalam John Santrock, 1995:30). Risiko yang paling sering dan dialami oleh 
kalangan remaja antara lain seperti terjerumus kepada obat-obat terlarang, kenakalan 
remaja, kekerasan fisik, dan pencurian. Namun demikian, masih menurut John 
Santrock (1995:25) berbagai bentuk upaya yang dilakukan seperti 
psikoterapi individual dan kelompok, terapi keluarga, modifikasi perilaku, 
rekreasi, pelatihan kejuruan, sekolah-sekolah alternatif, perkemahan dan berperahu 
di alam terbuka (Survival camping wilderness canoeing) ternyata belum 
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berhasil. Upaya lain seperti menjelaskan, menerima, dan berempati sering 
dilakukan dalam menekan dan mengurangi kenakalan remaja seperti penahanan 
dan pembebasan bersyarat, program kakak asuh (big brothers dan big sisters) juga 
masih banyak mengalami kegagalan. 

Pada kond is i demikian peranan ke luarga te rhadap  pencaria n  
identitas diri remaja sangat besar dan menentukan. Menurut Kartini Kartono 
(2003:8) banyak gangguan psikis muncul karena anak sejak usia yang amat muda 
mendapatkan perlakuan yang tidak patut dalam situasi keluarganya. 
Ketidak-patutan perlakuan yang diterima seorang anak dalam keluarga lebih 
banyak disebabkan karena faktor ekonomi, kultural, dan perceraian orang tua. 
Sedangkan menurut Hauser dkk. (1984) menjelaskan bahwa orang tua yang 
menggunakan perilaku-perilaku yang memudahkan (enabling behaviors) seperti 
menjelaskan, menerima, dan berempati lebih memfasilitasi perkembangan identitas 
remaja daripada orang tua yang menggunakan perilaku membatasi (constraining 
behavior) seperti mengkritik dan tidak menghargai. 

Pengembangan psikososial atau pemecahan masalah remaja tujuan 
utamanya adalah menciptakan kemandirian peserta didik dalam belajar (Mulkan, 
2002:108, dalam Ningsih, 2004:25). Dalam masa anak, keinginan untuk 
melepaskan diri dari orang tua merupakan dorongan untuk menemukan dirinya sendiri. 
Proses identitas ego adalah perkembangan ke individualitas yang mantap menuju ke 
arah perkembangan berdiri sendiri dan lepas dari kekangan orang lain. Kemandirian 
anak seringkalai dilegitimasi dengan kemampuannya mengupayakan memperoleh 
pekerjaan yang sesuai dengan keinginan dan bidangnya sehingga mendapatkan imbalan 
materi untuk mewujudkan keinginan diri dan keluarganya. 

 
III. Pendidikan Kewirausahaan sebagai Wahana Pemberdayaan Remaja.  

  a.  Kewirausahaan 
Kewirausahaan adalah sikap, jiwa, dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru yang sangat bemilai dan berguna bagi dirinya dan orang lain. 
Kewirausahaan merupakan sikap mental dan jiwa yang selalu aktif, kreatif, berdaya, 
bercipta, berkarsa dan bersahaja dalam berusaha dalam rangka meningkatkan 
pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya. Seseorang yang memiliki 
jiwa dan sikap wirausaha selalu tidak puas dengan apa yang telah dicapainya. Dari 
waktu ke waktu, hari ke hari, minggu ke minggu selalu mencari peluang untuk 
meningkatkan usaha dan kehidupannya. Ia selalu berkreasi dan berinovasi tanpa 
berhenti, karena dengan berkreasi dan berinovasi semua peluang dapat 
diperolehnya. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam 
mengembangkan usahanya dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya. 

Istilah wirausaha dan wiraswasta sering digunakan secara bersamaan, 
walaupun memiliki substansi yang agak berbeda. Norman M. Scarborough dan 
Thomas W. Zimmerer (1993:5) mengemukakan definisi wirausaha sebagai 
berikut: 
“An entrepreuneur is one who creates a new business in the face of risk and 
uncertainty for the perpose of achieving profit and growth by identifying opportunities 
and asembling the necessary resourses to capitalize on those opportunuties". 
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Jadi entrepreneur atau kewirausahaan adalah merupakan proses menciptakan 
sesuatu yang berbeda dengan mengabdikan seluruh waktu dan tenaganya disertai 
dengan menanggung resiko keuangan, kejiwaan, sosial, dan menerima balas jasa 
dalam bentuk uang dan kepuasan pribadinya. Selain itu, kewirausahan adalah 
kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk 
mencari peluang menuju sukses. Inti dari kewirausahaan adalah kemampuan 
untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda (create new and different) melaui 
berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dalam menghadapi 
tantangan hidup. Pada hakekatnya kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak 
seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif kedalam 
dunia nyata secara kreatif. 
 

b. Pendidikan Kewirausahaan Bagi Remaja Putus Sekolah 
Melalui usaha pemberdayaan dalam bentuk pemberian pendidikan/latihan 

kewirausahaan bagi RPS seperti disebutkan di atas, maka RPS dan masyarakat secara 
sinergis akan mampu keluar dari kemiskinan, keterbelakangan, dan kebodohan. 
Pemberdayaan dimaksudkan agar RPS lebih bersikap kreatif dan inovatif menggali 
sumber daya dan sumber dana yang ada di lingkungannya guna membantu 
pemerintah dalam program pembangunan kawasan pedesaan. 

 
c.   Desain Model Pendidikan Kewirausahaan 

PBL merupakan salah satu strategi pelatihan yang berorientasi pada contectual 
teaching and learning process (Jones, Rasmussen dan Moffit, 1997). 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 names, 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. Karena itu, semua dijalankan 
dengan cara-cara: (1) dinamika kerja kelompok, (2) investigasi secara independen, (3) 
mencapai tingkat pemahaman yang tinggi, (4) mengembangkan keterampilan 
individual dan sosial. Pada model PBL ini berbeda dengan pembelajaran langsung 
yang menekankan pada prestasi ide-ide dan keterampilan pelatih. Peran pelatih pada 
model PBL adalah menyajikan masalah, mengajukan pertanyaan dan mempfasilitasi 
penyelidikan dan dialog. PBL tidak akan terjadi tanpa keterampilan pelatih dalam 
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mengembangkan lingkungan  pelatihan yang memungkinkan terjadinya pertukaran ide 
dan dialog secara terbuka antara pelatih dan peserta pelatihan. 

 
Pelatihan dengan metode PBL harus menggunakan masalah-masalah nyata 

sehingga peserta pelatihan belajar, berfikir, kritis dan terampil memecahkan masalah 
dan mendukung pengembangan keterampilan teknis serta 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, keterampilan menyelesaikan masalah,  dan memperoleh 
pengetahuan mengenai problem dan isu-isu riil  yang dihadapinya. Pada PBL ini 
pelatih akan lebih berperan sebagai fasilitator atau tutor yang memandu peserta 
pelatihan menjalani proses pembelajaran. 

Adapun langkah-langkah berlatih kewirausahaan dengan metode Problem 
Based Learning (PBL) adalah sebagai berikut: 
1. Peserta pelatihan dibagi dalam kelompok-kelompok kecil dan masing-masing 

kelompok disodori permasalahan bisnis yang nyata (connecting the problem). 
2. Masing-masing kelompok diberikan penjelasan tentang tugas dan tanggung 

jawab (setting the structure) yang harus dilakukan oleh kelompoknya dalam 
mempelajari  permasalahan yang dihadapi. 

3. Peserta pelatihan di masing-masing kelompok berusaha maksimal untuk 
mengidentifikasikan masalah bisnis (visiting the problem) yang diajukan dengan 
pengetahuan yang dimiliki. 
a).   Mengidentifikasi masalah dengan seksama untuk menemukan inti  

problem bisnis yang sedang dihadapi. 
  b).   Mengidentifikasi cara untuk memecahkan masalah bisnis tersebut.  

4. 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).  

5. 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 pengamat dan  
penasehat. 

6. Masing-masing kelompok mempresentasikan hasil belajarnya kepada kelompok 
kecil lainnya untuk disiskusikan dan mendapatkan masukan dan penilaian  
(evaluation) dari kelompok lainnya. 

Langkah-langkah berlatih dengan metode PBL tersebut senada dengan 
pendapat Delise (1997:27-35)  yang menyatakan bahwa  terdapat 6 langkah Problem 
Based Learning (PBL) sebagai berikut ini: 
1. Connecting with the problem. Yaitu pelatih  memilih, merancang dan 
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menyampaikan masalah yang dihubungkan  dengan kehidupan  sehari-hari 
peserta pelatihan, terkait dengan masalah bisnis. 

2. Setting up the structur.  Setelah peserta pelatihan telah terlibat dengan masalah, 
pelatih menciptakan struktur  untuk bekerja melalui masalah yang dihadapi. 
Struktur ini akan memberikan rancangan tugas-tugas yang harus dilakukan oleh 
peserta pelatihan. Struktur menjadi kunci dari keseluruhan proses bagaimana 
peserta latihan berfikir melalui situasi nyata dan mencapai solusi yang tepat. 

3. Visiting the problem. Jika pelatih telah menjelaskan bagaimana  peserta pelatihan 
akan mengarah,  dan peserta diminta untuk membaca kembali statement masalah 
itu. Pelatih fokus pada ide-ide yang dimiliki peserta pelatihan untuk bagaimana 
menyelesaikan masalah. Fokus tersebut diarahkan untuk menghasilkan fakta dan 
daftar item yang membutuhkan klarifikasi lebih lanjut. 

4. Revisiting the problem.  Setelah peserta pelatihan dalam kelompok kecil telah 
menyelesaikan tugas mandiri, mereka harus segera bergabung kembali dalam 
kelas untuk menemukan kembali masalah-masalah tersebut.  Pelatih pertama-
tama meminta kelompok kecil untuk melaporkan hasil pengamatan mereka.  
Pada saat itu pelatih menilai sumber yang mereka pakai sebagai referensi, waktu 
yang digunakan,  dan efektivitas rencana tindakan yang akan mereka lakukan. 

5. Producing a product/performance. Yaitu membuat hasil pemecahan masalah 
yang disampaikan kepada pelatih  untuk dievaluasi tentang mutu isi dan 
penguasaan skill mereka. 

6. Evaluating performance and the problem. Pelatih meminta peserta pelatihan 
untuk mengevaluasi hasil kerja (performance) dari kajian masalah dan alternatif 
solusi yang diajukan.    

 
             Adapun prosedur kerja dalam pelaksanaan pembelajaran  bisnis dengan 
metode problem based learning, dapat digambarkan melalui siklus  sejak mulai dari 
penyampaian masalah kepada peserta pelatihan sampai dengan kegiatan evaluasi 
kinerja  yang dicapai  mereka  sebagai berikut: 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
                                             

 
 

1. Penyampaian 
masalah 

 

5. Menyusun 
program 

pemecahan 
masalah 

4. Diskusi kelompok utk 
membahas masalah 

2.  Merancang 
tugas untuk 

peserta  
 

3. Mengkaji 
masalah berdasar  
Fakta di lapangan 
 

6. 
Mengevalu

asi hasil 
kerja 
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-------------------------------------------------------------------- 
Gambar 1 : Siklus Metode Pelatihan  Problem Based Learning (Delice, 1997). 
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d.   Keunggulan PBL dalam Pelatihan Kewirausahaan. 
    Metode PBL digunakan untuk melibatkan peserta pelatihan pada obyek riil di 

bidang bisnis secara optimal dalam proses pembelajaran. Keterlibatan fisik, fikiran dan 
mental peserta ini akan mampu mendorong motivasi belajar, keterampilan mengambil 
keputusan, dan melatih berfikir kritis dan kerja inovatif dalam memecahkan berbagai 
masalah bisnis yang dihadapi. 

Pada metode PBL ini, pertama-tama pelatih menyampaikan masalah bisnis 
tertentu kepada peserta peltihan untuk dipelajari. Kemudian, dalam kelompok-
kelompok kecil peserta harus mengkaji secara seksama permasalahan tersebut. 
Selanjutnya peserta melakukan  riset dengan mencari sumber referensi dan juga 
observasi di lapangan. Berdasarkan   informasi dari hasil riset ini peserta kemudian 
melakukan diskusi dalam kelompoknya dengan bantuan kader sebagai pendamping. 
Pada akhirnya peserta akan menemukan penjelasan, solusi atau rekomendasi kelompok 
terhadap permasalahan yang mereka pelajari. Temuan kelompok selanjutnya 
didesiminasikan dalam kelas untuk mendapatkan masukan, saran dan penilaian dari 
kelompok lain dan pelatih. 

 Tujuan utama ari metode ini bukan semata-mata untuk menemukan 
pemecahan masalah, melainkan bertujuan agar peserta pelatihan mempelajari konsep-
konsep cara pemecahan masalah  dan mengembangkan kemampuan berfikir kritis. 
Dalam mempelajari konsep dan kemampuan berfkir kritis tersebut mereka bekerja 
secara bersama-sama dalam kelompoknya untuk mengkaji masalah-masalah riil dalam 
kegiatan bisnis.  Pada mekanisme kelompok ini akan terjadi dialog saling memberi dan 
menerima di antara anggota kelompok itu sehingga diperoleh pemahaman yang 
mendalam dan mantap. Metode pembelajaran dan pelatihan  dengan PBL ini memiliki 
keunggulan-keunggulan sebagai berikut: 
1. Melatih peserta pelatihan untuk menggunakan “reasoning” dalam mengatasi 

permasalah bisnis 
2. Melatih peserta pelatihan  untuk membuat hipotesis dalam pemecahan masalah 

berdasarkan konsep-konsep dan prinsip bisnis yang sederhana. 
3. Melatih kemampuan berfikir kritis dan kontekstual dengan masalah-masalah 

bisnis riil yang dihadapi 
4. Melatih peserta pelatihan  melakukan ujicoba dalam pembuktian hipotesis 
5. Melatih kemampuan mengambil keputusan solusi tepat dari permasalahan. 
6. Melatih peserta pelatihan untuk bekerjasama  secara teamwork dengan anggota 

kelompoknya. 
7. Melatih  peserta  untuk melakukan dialog dalam memahami permasalahan dan 

upaya-upaya pemecahan masalah  dengan diskusi aktif. 
8. Melatih peserta untuk fleksibel dan toleran dengan orang lain. 
9. Melatih rasa percaya diri dalam melakukan tindakan karena telah didasari oleh  

keputusan yang rasional dan mantap.  
10. Meningkatkan motivasi bisnis karena  hal-hal yang dipelajari riil dan kontekstual 

dengan kerja yang akan dilakukan di kemudian hari. (Linda Torp dan Sage, 
2002). 

Hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh pelatih dalam pelatihan dengan metode 
PBL adalah sebagai berikut: 
1. Menentukan materi pelatihan dengan pemilihan masalah riil yang nyata. 
2. Menyusun daftar keinginan peserta pelatihan agar proses pelatihan menyenangkan 
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3. Merancang penyajian masalah untuk dapat memandu peserta pelatihan 
4. Menentukan alokasi waktu dan jadwal pelatihan 
5. Mengorganisir kelompok-kelompok belajar 
6. Merancang sumber belajar 
7. Merancang lingkungan  belajar 
8. Merancang format penilaian proses dan hasil belajar. 

      Peran pelatih dan kader dalam pembelajaran metode PBL agar diperoleh hasil 
pembelajaran yang optimal dan mantap, maka pelatih harus mampu melakukan peran 
dalam proses pelatihan sebagai berikut: 
1. Sebagai pengendali proses pelatihan.  Pelatih bertindak sebagai penjaga waktu,  

menengahi konflik antar peserta pelatihan, dan mendorong terjadinya kerjasama 
dan dinamika kelompok. 

2. Sebagai pengamat perilakuk kelompok dalam proses pelatihan. Pelatih mendorong 
terjadinya interaksi kelompok dan keberanian menyampaikan pendapat. 
Mendorong peserta pelatihan mengembangkan dan menghayati kemampuannya 
dan menyadari kelemahan mereka. 

3. Sebagai supporter dalam pengambilan keputusan tentang pemecahan masalah. 
Mendorong peserta ikut berpartisipasi aktif  dan konsentrasi dalam diskusi.  
Merangsang peserta untuk berfikir dengan mengembalikan pertanyaan  kepada 
mereka.  Mendorong peserta dalam membuat analisis masalah, sintesis masalah, 
melakukan evaluasi dan menyusun ringkasan hasil diskusi. Membantu peserta 
dalam mengidentifikasi sumber, referensi dan prinsip (materi) dalam mengkaji 
permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. (Harsono, 2004)   

 
e. Pelaksanaan Pendidikan Metode PBL 
      Pendidikan Kewirausahaan bagi remaja putus sekolah yang ingin dikembangkan 

dalam kegiatan ini secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut: 
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     Gambar 2. Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan (Sunarto, 2009) 

Keterangan: 
1. Potensi Masyarakat 

Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan bagi remaja putus sekolah tidak bisa 
dipisahkan dari masalah sosial yang dihadapi oleh remaja putus sekolah. 
Remaja putus sekolah yang berada di lingkungan masyarakat merupakan bagian 
dari berbagai masalah yang ada dalam masyarakat. Proses penlaksanaan pendidikan 
ini akan mengoptimalkan seluruh elemen dan potensi desa yang ada seperti 
lembaga kepemudaan, tokoh masyarakat, kekayaan alam, dan ketersediaan SDM. 
Implementasi program ini dilakukan melalui beberapa tahap: (a) pemetaan 
masalah dan potensi masyarakat, khususnya remaja putus sekolah, (b) persiapan 
sarana dan prasarana, (c) sosialisasi program, (d) pelatihan kader di tingkat desa, 

Remaja Putus Sekolah/ 
Tidak Terampil/ 
Pengangguran 

Dukungan Perguruan Tinggi: 
2. Penelitian,  
3. Pegabdian Pada Masyarakat, 
4. Mediator dan fasilitator. 

Potensi Masyarakat: 
2. Sumber daya Alam, 
3. SDM 
4. Kelembagaan. 

Aksi Pendidikan 
Kewirausahaan 

Remaja Terampil/ Siap 
Kerja/ Usaha Mandiri 

Sumber 
Pendanaan 
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(e) pembentukan o rganisas i p engembangan model pend id ikan  
kewirausahaan ya ng dikoordinir oleh kader terlatih. 

2. Aksi (implementasi) Pendidikan Kewirausahaan 
Dalam kegiatan ini para remaja putus sekolah dididik dan dilatih kewirausahaan 
dengan diberikan kemampuan mengembangkan (a) kecakapan diri (personal skill), 
(b) kecakapan berpikir rasional (thinking skill), (c) kecakapan sosial 
(social skill), dan (d) kecakapan kerja (vocational skill). Pemberian bekal 
berbagai kecakapan tersebut dilakukan oleh tutor yang telah dilatih sebelumnya. 

3. Sumber  Penda naa n  
Kegiatan p end id ikan kewirausahaan b agi  remaja pu tus  seko lah yang  
mengambil lokasi penelitian di daerah korban gempa yaitu kecamatan Sewon, 
Pleret dan Piyungan, pendanaannya akan mengoptimalkan dari sumberdaya 
yang ada di lingkungan setempat. Untuk mendukung  perintisan kelompok usaha 
bagi remaja putus sekolah, dilakukan penyuluhan tentang   teknik produksi,  
permodalan,  pemasaran, dan cara mengelola usaha oleh praktisi bisnis yang telah 
sukses. 

4.  Dukungan Perguruan Tinggi 
Perguruan Tinggi sebagai masyarakat ilmiah, memiliki peranan dan fungsi 
strategis di dalam program pengentasan kebodohan, keterbelakangan yang 
semua itu bermuara pada masalah pengangguran dan kemisikinan. Dalam 
kegiatun. pengembangan model pendidikan kewirausahaan bagi remaja putus 
sekolah ini, Perguruan Tinggi dapat mengambil peran sebagai berikut: (a) 
mengembangkan forum konsultasi kewirausahaan yang dibentuk oleh para 
kader yang telah dilatih, (b) menempatkan petugas lapangan sebagai fasilitator 
di lokasi perintisan model pendidikan kewirausahaan selama proyek berjalan untuk 
mendampingi para kader di tiap-tiap dusun dan desa, (c) melakukan monitoring dan 
pembinaan secara berkala ke lapangan, (d) melakukan lokakarya kemajuan 
proyek tiap akhir tahun untuk mendapat masukan dalam pelaksanaan proyek tahun-
tahun berikutnya, (e) melakukan penelitian mengenai efektifitas dan efisiensi model 
pendidikan kewirausahaan yang sedang dikembangkan dan dampaknya bagi remaja 
putus sekolah serta masyarakat luas. 

 
IV. Metode Penelitian 

      Penelitian ini merupakan penelitian tindakan (action research) yang dilaksanakan  
pada program pelatihan kewirausahaan secara non-formal di masyarakat. Populasi 
penelitian ini adalah 525 remaja putus sekolah di wilayah kabupaten Bantul yang meliputi 
enam desa yaitu  Panggungharjo dan Bangunharjodi kecamatan Sewon, desa Wonokromo 
dan Bawuran di kecamatan Pleret serta 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 model pembelajaran Kewirausahaan ini  berorientasi pada 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 
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2. Penyusunan Draft Model  
    Kewirausahaan Metode PBL 

 
3. Pelaksanaan Ujicoba Model 
    Pendidikan Kewirausahaan  
    Metode PBL.  

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

     
Dokumen draf model Kewirausahaan 

1. Keunggulan Model 
2. Kelemahan Model  

   
    Hasil observasi  pelaksanaan 
    Model Pembelajaran Kewirausahaan  

 
5.  Revisi dan Penyempurnaan Model 

 
    Dokumen Rumusan Final 
    Model Pembelajaran Kewirausahaan 

Sewon,  Pleret dan Piyungan atas dasar permasalahan dan kondisi kehidupan bisnis yang 
dihadapi oleh para pengusaha di wilayah tersebut. 

    Melalui need asessment 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 . Thema-thema pembelajaran dijabarkan dari permasalahan yang mereka 
hadapi dan disusun dalam   kasus-kasus 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/observasi proses tindakan, mengevaluasi hasil tindakan serta 
menyempurnakan model. Skenario riset dan pengembangan model ini dapat digambarkan 
sebagai berikut: 

                 
 
 Proses                                               Output 

                                          
 
                     1.  Pemetaan Karakteristik  Remaja 
                       Putus Sekolah di Wilayah  
                       Penelitian 
                                                                    

 
 

 
                                                 
 
     
  
                              
                              
 
 
 
                              
                      4.  Penilaian Efektivitas Model 
        
                                               
                   
                                              

                                
 
 
 
                 
                        

                                
         Gambar  3 :  Alur Skenario proses dan Output  Kegiatan Riset dan Pengembangan  
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Alat yang digunakan untuk pelaksanaan tindakan meliputi: (a) kumpulan kasus 
permasalahan bisnis, (b) deskripsi tugas yang harus dilakukan peserta dan (c) langkah-
langkah (mekanisme) kerja peserta pelatihan. Untuk alat monitoring/observasi 
pelaksanaan tindakan  adalah: (a) lembar observasi kreativitas, motivasi belajar, 
pencapaian kompetensi dan kendala yang dihadapi peserta pelatihan, dan (b) lembar nilai 
untuk mencatat hasil latihan.  Teknik pengambilan data dilakukan dengan  angket, 
wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan analisis deskriptif. 

 
V. Hasil Penelitian dan Pembahasan 

a.  Deskripsi Data 
Deskripsi data tentang karakteristik remaja putus sekolah yang diperoleh 

melalui kuesioner yang dibagikan di enam desa dari tiga kecamatan sewilayah 
kabupaten Bantul.  RPS dengan sebaran berdasarkan jenis kelamin dan asal desa, 
dapat dilihat bahwa desa Bawuran terdapat 104 orang pria atau 20% dan wanita 
sebanyak 48 orang atau 10% disusul desa Bangunharjo 100 orang pria atau 18% dan 
wanita 23 orang atau 5%.  Desa lain yang merupakan tiga besar jumlah RPS adalah 
desa Pleret dengan sebaran 59 orang atau 11% dan RPS wanita sebanyak 23 orang 
atau 5% yang disusul oleh tiga desa lainnya masing-masing desa Panggungharjo, 
desa Srimartani, dan desa Srimulyo. Secara lebih rinci jumlah RPS berdasarkan 
jenis kelamin tiap-tiap Desa dapat dilihat dalam tabel 1 sebagai berikut: 

         Tabel: 1 Data Remaja Putus Sekolah Menurut Jenis Kelamin 
 

No Desa Pria %tase Wanita %tase Total %tase 
1 Srimulyo 27 5 16 3 43 8 
2 Srimartani 45 8 13 2 58 10 
3 Pleret 59 11 23 5 82 16 
4 Bawuran 104 20 48 10 152 30 
5 Bangunharjo 100 18 23 5 123 23 
6 Panggungharjo 56 11 11 2 67 13 

  Total 382 73 143 27 525 100 
    Sumber: data olahan 

 
Berdasarkan tabel 1 tentang RPS menurut jenis kelamin berdasarkan asal 

masing-masing desa yang ditampilkan seperti diatas, secara sederhana jika dilihat 
secara grafis akan nampak sebagai berikut:  
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    Gambar 4: Jumlah RPS berdasar Jenis Kelamin 
 

Kemudian dari sisi usia, 525 RPS yang dijaring melalui kuesioner diketahui 
bahwa usia RPS yang paling banyak adalah antara usia 16 sampai usia 20 tahun yakni 
307 orang atau 58% dari total RPS yang ada. Kemudian kelompok antara usia 21 
sampai usia 25 tahun  merupakan urutan kedua yakni 196 orang atau 37% dan disusul 
urutan ketiga antara usia 10 sampai 15 tahun sebanyak 22 orang atau 4% dari jumlah 
RPS yang ada. Secara lebih rinci data mengenai hal tersebut dapat dilihat pada tabel 11 
sebagai berikut: 

 
         Tabel 2 :  Data Remaja Putus Sekolah Berdasarkan Rentang Usia 

No Desa 10-15 %  16-20 %  21-25 %  Total %   
1 Srimulyo 4 1 24 5 15 3 43 8 
2 Srimartani 6 1 25 5 22 4 53 10 
3 Pleret 2 0 56 11 24 5 82 16 
4 Bawuran  5 1 98 19 56 11 159 30 
5 Bangunharjo 2 0 69 13 50 10 121 23 
6 Panggungharjo 3 1 35 7 29 6 67 13 

  Jumlah 22 4 307 58 196 37 525 100 
Sumber: data olahan 
 
 
Secara grafis data sebaran RPS berdasarkan rentang usia dan asal desa yang 

diperoleh melalui kuesioner di wilayah penelitian seperti diatas dapat dilihat pada 
gambar sebagai berikut: 
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        Gambar 5: Jumlah RPS berdasarkan Usia 

Pada gambar di atas terlihat bahwa kelompok RPS dengan rentang usia 16-20 
tahun merupakan jumlah terbanyak pada tiap-tiap desa di wilayah penelitian.  
Terbukti di desa Srimulyo (1) terdapat 24 orang atau 5%, desa Srimartani (2) terdapat 
25 orang atau 5%, desa Pleret (3) terdapat 56 orang atau 11%, desa Bawuran (4) 
terdapat 98 orang atau 19%. Disusul desa Bangunharjo (5) dengan jumlah RPS 
sebanyak 69 orang atau 13% dan terakhir di desa Panggungharjo sebanyak 35 orang 
atau 7% dari seluruh RPS yang ada. 

Selanjutnya dari sisi pendidikan menunjukkan bahwa sedikitnya terdapat 102 
orang atau 19% lulusan SD atau sederajat, 184 orang atau 35%  lulusan SMP atau 
sederajat, dan selebihnya 239 orang atau 46% merupakan lulusan SLTA atau 
sederajat. Kemudian jika jumlah RPS tersebut dilihat dari jenjang pendidikan dapat 
dilihat pada tabel 2 sebagai berikut: 

        
Tabel 3: Data Remaja Putus Sekolah Berdasarkan Jenjang Pendidikan 
 
No Desa SD %tase SLTP %tase SLTA %tase Total %tase 

1 Srimulyo 5 1 14 3 24 5 43 8 
2 Srimartani 15 3 14 3 24 5 53 10 
3 Pleret 8 2 35 7 39 7 82 16 
4 Bawuran 40 8 62 12 57 11 159 30 
5 Bangunharjo 25 5 39 7 57 11 121 23 
6 Panggungharjo 9 2 20 4 38 7 67 13 

  Jumlah 102 19 184 35 239 46 525 100 
Sumber: data olahan 
  

Secara grafis data sebaran RPS berdasarkan jenjang pendidikan dan asal desa 
yang diperoleh melalui kuesioner di wilayah penelitian seperti diatas dapat dilihat 
pada gambar sebagai berikut: 
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           Gambar 6: Jumlah RPS berdasarkan Jenjang Pendidikan 

 
Dari kuesioner yang masuk, akibat keterbatasan bekal pendidikan dan 

keterampilan yang dimiliki, ternyata RPS yang masih menganggur memilih untuk 
berwirausaha sebagai solusi masalah ekonomi dan ketenagakerjaan yang mereka 
hadapi. Adapun jenis-jenis usaha yang paling banyak diminati oleh para RPS di enam 
desa yang menjadi wilayah penelitian dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut: 

 
Tabel: 6 Daftar Jenis Usaha Yang Diminati Rps Berdasarkan Asal Desa 
 

No Desa Dagang %tase Agraris %tase Jasa %tase Total %tase 

1 Srimulyo 10 2 17 3 16 3 43 8 

2 Srimartani 20 4 9 2 24 5 53 10 

3 Pleret 15 3 17 3 50 10 82 16 

4 Bawuran 45 9 30 6 84 16 159 30 

5 Bangunharjo 13 2 21 4 87 17 121 23 
6 Panggungharjo 9 2 7 1 51 10 67 13 

  Total 112 21 101 19 312 59 525 100 
     Sumber: data olahan  

 
Dari tabel 6 di atas ternyata jumlah RPS yang berminat melakukan wirausaha 

dari sektor jasa menmpati urutan atau pilihan utama dibandingkan jenis usaha yang 
lain, yakni 312 orang atau 59% dari jumlah RPS yang ada. Kemudian urutan kedua 
yang menjadi konsentrasi atau pilihan dalam berwirausaha bagi RPS adalah berdagang, 
yakni 112 orang atau 21% dari jumlah total RPS yang ada. Sementara pilihan untuk 
berwirausaha di bidang agraris seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan itik, 
ayam, lembu, kambing, kolam ikan menempati urutan ketiga yakni 101 orang atau 19% 
dari total RPS yang ada. Berdasarkan tabel 7 diatas, secara sederhana jika dilihat secara 
grafis akan nampak sebagai berikut:  
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  Gambar 7: Jenis Usaha Yang Diminati Remaja Putus Sekolah 
Dari pemetaan jenis usaha yang dilakukan kepada RPS di lokasi penelitian, 

jika dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, maka akan nampak dalam tabel 8 
sebagai berikut: 

    Tabel: 7 Daftar Jenis Usaha Yang Diminati Rps Berdasarkan Jenis Kelamin 
 

No Jenis Usaha Pria %tase Wanita %tase Total %tase 

1 Dagang 74 14 38 7 112 21 

2 Agraris 90 17 11 2 101 19 

3 Jasa 218 41 94 18 312 59 

  Total 382 72 143 27 525 100 
     Sumber: data olahan 

 
Berdasarkan tabel 7 tentang jenis usaha yang banyak diminati RPS berdasarkan 

jenis kelamin seperti diatas, dari 525 orang ternyata 382 orang atau 72% diantaranya 
berjenis kelamin pria dengan pilihan usaha masing-masing dagang, agraris, dan jasa yaitu 
74 orang atau 14%, 90 orang atau 17%, dan jasa 218 orang atau 41%. Sementara sisanya 
sebanyak 143 orang atau 27% berjenis kelamin wanita dengan sebaran pilihan jenis usaha 
dagang 38 orang atau 7%, agraris 11orang atau 2%, dan jasa sebanyak 94 orang atau 18%. 
Secara sederhana jika dilihat melalui grafis akan nampak sebagai berikut:  
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                Gambar 8: Jenis Usaha yang diminati berdasar Jenis Kelamin. 
 

 
b. Implementasi Model Pendidikan Kewirausahaan Metode PBL. 

Implementasi model pembelajaran kewirausahaan dengan pendekatan andragogi 
dengan metode PBL dilakukan kepada 60 orang remaja putus sekolah dari 6 desa 
di wilayah kecamatan Sewon, Pleret dan Piyungan  Kabupaten Bantul. Pendidikan 
kewirausahaan tahap pertama dilakukan di Hotel Satya Graha, Umbulharjo, 
Yogyakarta.  Pelatihan tahap kedua adalah Training Of Trainee (TOT) dilakukan 
di kantor Unit Produksi Universitas Negeri Yogyakarta. Kepada mereka diberikan  
treatment dalam bentuk pelatihan kewirausahaan model pembelajaran berbasis 
masalah atau problem based learning (PBL).  Materi  kewirausahaan  meliputi: 
1. Pengembangan  social entrepreneurship  (kewirausahaan sosial) yaitu:  

(a) kecakapan diri (personal skill),  
(b) kecakapan berpikir rasional (thinking skill),dan  
(c) kecakapan sosial (social skill. 

2. Pengembangan  business entrepreneurship  yaitu:   
(a) kecakapan kerja (vocational skill), 
(b) kecakapan  manajemen (leadership skill) 

Kualitas  pembelajaran kewirausahaan pada implementasi metode PBL ini 
dilihat dari tingkat aktivitas peserta pelatihan yang meliputi: (1) intensitas bertanya 
(IB), (2) intensitas mencari sumber pemahaman masalah (IMS), (3) intensitas 
mengerjakan tugas identifikasi masalah (IMT), (4) intensitas bantu teman (IBT), 
(5) intensitas menemukan alternatif pemecaham masalah (IMA), (6) intensitas 
presentasi hasil penemuan (IPH). Hasil pengamatan terhadap aktivitas peserta 
pelatihan yang menunjukkan  kualitas  pembelajaran kewirausahaan,  
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Pelatihan 
Kewirausahaan 

Jumlah peserta pelatihan Jumlah 
IB IMS IMT IBT IMA IPH 

Pelatihan I 8 6 16 10 14 16 60 
Pelatihan II 6 10 16 8 16 14 60 
Rata-rata     7    8   16  9   15     15      60 
Persentase    12% 16% 27% 15% 25% 25% 100% 

 
Keterangan:   
IB = intensitas bertanya 
IMS= intensitas mencari sumber 
IMT= intensitas mengerjakan tugas 
IBT = intensitas bantu teman 
IMA= intensitas memecahkan masalah 
IPH = intensitas presentasi hasil 

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 27%,  aktivitas upaya untuk memecahkan 
masalah 25% dan  intensitas atau keberanian presentasi hasil  pemahaman dan 
penemuan alternatif solusi juga mencapai 25%. Oleh karena itu  77% 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.  

 
VI. Kesimpulan 

1.  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 46% dari total jumlah RPS. Potensi besar ini juga 
didukung oleh fakta bahwa ternyata 382 orang atau 73% merupakan RPS berjenis 
kelamin pria dan sisanya 143 orang atau 27% adalah berjenis kelamin wanita. Dari 
total 525 orang RPS yang ada di wilayah penelitian, juga diketahui bahwa sebagian 
besar berusia antara 15 - 20 tahun, yaitu 307 orang atau 58% disusul kelompok 
antara usia 21 - 25 tahun, yaitu 196 orang atau 37%, dan antara usia 10 - 15 tahun 
sebanyak 22 orang atau 4%. 

 2.  Selain itu, terdapat tiga kelompok keinginan bidang usaha yang paling diminati 
antara lain: 
a. Usaha perdagangan yang meliputi warung makan, toko kelontong/sembako, 

kerajinan, sovenir, onderdil sepeda motor, dan konter HP atau pulsa. 
b. Usaha bidang agraris yang meliputi perkebunan, pertanian, peternakan sapi, 
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peternakan ayam kampung, peternakan ayam potong/petelur, budidaya ikan 
hias, kolam lele, gurameh, dan budidaya jamur nilam. 

c. Usaha bidang jasa yang meliputi warung makan, salon, sablon, bordir, jahit, 
perbengkelan motor, dan jasa las. 

3. Dalam rangka memulai usaha seperti yang diinginkan, sebagian besar RPS 
mengeluhkan permasalahan-permasalahan yang sering dihadapi ketika benar-benar 
terjun menjadi wirausaha, antara lain:  
a. Tidak memiliki modal awal seperti tempat usaha, peralatan, dan uang tunai 

yang cukup untuk memulai dan mengembangkan usaha yang akan dirintis dan 
dikembangkannya.  

b. Tidak memiliki bekal pengetahuan dan pemahamanan yang memadai tentang 
ilmu berbisnis. 

c. Belum memiliki akses/jaringan dengan pasar, sehingga ada kekawatiran 
tentang gambaran kegagalan bisnis yang akan dirintisnya. 

d. Belum adanya rintisan dan kerjasama antara calon wirausaha/pengusaha 
dengan  pemerintah dan pihak-pihak yang terkait dalam menciptkan iklim 
usaha bagi RPS korban gempa. 

4. 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 27%,  aktivitas upaya untuk memecahkan 
masalah 25% dan  intensitas atau keberanian presentasi hasil  pemahaman dan 
penemuan alternatif solusi juga mencapai 25%. Oleh karena itu  77% 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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