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BAB I.
PENDAHULUAN
A. Latar belakang :
Telah menjadi keyakinan
mempunyai

semua bangsa

peran yang sangat besar

di dunia bahwa pendidikan

dalam kemajuan bangsa, karena itu

investasi dalam bidang pendidikan merupakan hal penting dalam kemajuan bangsa,
tidak terkecuali bagi pendidikan non formal. Misi utama pendidikan non formal salah
satunya adalah mengatasi pengangguran dan kemiskinan.
Apabila bangsa Indonesia ingin maju, pengangguran terkurangi, maka
pendidikan baik formal maupun non formal perlu ditangani secara profesional.
Pendidikan non formal merupakan asset yang besar bagi bangsa berupa SDM yang
mampu mengatasi penggangguran, kemiskinan, dan

memberikan kesejahteraan

bagi masyarakat bangsa dan negara. Harapan bahwa pendidikan non formal bisa
melakukan fungsinya harus ditunjang berbagai aspek, baik dari sisi input, proses,
maupun aspek eksternal yang langsung maupun tidak langsung berdampak pada
mutu luarannya.
Hasil penelitian tahun pertama yang terkait dengan kegiatan pembelajaran
KWD

dan

KWU

memperbesar porsi
menumbuhkan

merekomendasikan:

(1)

Program

aspek-aspek afektif dalam

semangat

jiwa

wirausaha,

kewirausahaan

perlu

kewirausahaan, misalnya

kemampuan

mencari peluang,

kemampuan mengambil keputusan. (2) Dunia Usaha dan Dunia Industri dapat
membantu sebagai

bapak angkat dalam mengembangkan kelompok-kelompok

wirausaha baru, terutama dalam standarisasi produk dan pemasaran. (3) Perlu ada
standar ketercapaian kompetensi setelah siswa mengikuti program. (4) Perlu ada
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himbauan bagi tenaga-tenaga professional untuk peduli dalam mengembangkan
masyarakatnya melalui pengentasan kemiskinan dan pengangguran, (5) Program
penempatan lulusan di DUDI yang relevan, pembuatan kelompok usaha perlu
pertahankan dan disosialisasikan. (6) Perlu ada perbaikan metode dan strategi
pembelajaran untuk pembelajaran orang dewasa.
Berdasarkan beberapa rekomendasi tersebut maka
mengimplementasikan

perlu upaya untuk

tujuan pendidikan pendidikan tersebut melalui proses

pembelajaran yang menyediakan stimulus berupa pengalaman belajar yang dapat
membantu peserta didiknya mengembangkan potensi dirinya seoptimal mungkin,
dengan kurikulum yang berorientasi pada dunia kerja, sehingga semua siswa dapat
mencapai hasil belajar yang memuaskan sesuai dengan karateristik pribadi yang
dimiliki.
Pendidikan yang

menghasilkan

lulusan yang siap kerja dan mandiri

sementara ini belum dijabarkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang riil,
bagaimana melatih peserta didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan
dan sikap yang dihadapkan pada dunia kerja yang sesungguhnya. Pembelajaran
saat ini dalam kenyataannya sedikit sekali yang secara langsung berkaitan dengan
pembelajaran yang berbasis kerja.
Erat kaitannya dengan mahalnya penyelenggaraan pendidikan

dan

tingginya tuntutan relevansi dengan dunia industri, maka informasi-informasi yang
ada dalam dunia kerja
perencanaan
profesional.

merupakan bahan yang harus dijabarkan

ke dalam

dan implementasi program untuk mewujudkan lulusan yang
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Berdasarkan hal tersebut, maka sudah menjadi kebutuhan yang mendesak
untuk dilakukan adalah pengembangan model pembelajaran kursus kewirausahaan
melalui kerjasama industri, sehingga pada saatnya masalah pengangguran dapat
teratasi.
B. Tujuan Penelitian :
1. Mendapatkan masukkan dari industri

komponen-komponen apa yang harus ada

dalam pengembangan model pembelajaran kursus kewirausahaan bidang boga.
2. Menghasilkan

rancangan

pengembangan

model

pembelajaran

kursus

untuk

pelaksanaan

model

kewirausahaan bidang boga.
3. Menghasilkan

perangkat

yang

dibutuhkan

pembelajaran kursus kewirausahaan bidang boga.
4. Melakukan pengujian efektivitas model pembelajaran kursus kewirausahaan
bidang boga.
C. Urgensi Penelitian
Membangun sektor pendidikan merupakan suatu proses yang dinamik,
karena

harus

disesuaikan

dengan

perubahan

masyarakat,

kemajuan

pengetahuan dan teknologi. Terlebih-lebih dalam era informasi seperti sekarang
ini, dimana keterbukaan telah menjadi karakteristik kehidupan masyarakat yang
demokratis, maka perubahan-perubahan yang terjadi berdampak pada cepat
usangnya kebijakan pendidikan.
Pendidikan mempunyai

peran yang sangat besar

dalam kemajuan

bangsa, karena itu investasi dalam bidang pendidikan merupakan hal penting
dalam kemajuan bangsa, tidak terkecuali bagi pendidikan non formal yang
mempunyai misi mengentaskan pengangguran.
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Pendidikan non formal membutuhkan pelatihan dengan metode yang
tepat, agar dapat dihasilkan tenaga-tenaga terampil yang bermutu. Tenaga
terampil

memegang peranan dalam sektor industri dan jasa, karena sangat

menentukan tingkat mutu dan biaya produksi sehingga mendukung pertumbuhan
industrialisasi suatu negara.
Alasan yang dapat dikemukakan disini bahwa dengan tersedianya tenaga
kerja terampil

akan memudahkan

penerapan teknologi,

sehingga memiliki

peluang tinggi untuk bekerja dan produktif. Dengan demikian semakin banyak
warga yang terampil dalam suatu Negara, maka akan semakin kuat kemampuan
ekonomi negara tersebut. Sebaliknya semakin banyak warga suatu bangsa yang
tidak terampil, maka semakin tinggi kemungkinan pengangguran yang akan
menjadi beban ekonomi Negara.
Berbagai masalah dan tantangan yang akan dihadapi oleh pendidikan
mengharuskan pendidikan non formal pun seperti halnya pendidikan kejuruan
harus membuat berbagai kebijakan pengembangan pada program-program
pendidikan antara lain: (1) harus berorientasi pada kebutuhan pasar kerja; (2)
berorientasi pada pembekalan kompetensi; (3) berorientasi pada sistem yang
secara tegas mengakui kompetensi peserta didik di manapun dan bagaimanapun
cara memperolehnya; dan (4) mengacu pada profesi dan keterampilan kejuruan
yang baku.
Penduduk bagi bangsa Indonesia merupakan asset yang besar bagi
bangsa Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia. Namun di sisi lain
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penduduk yang tidak berdaya, menganggur dan miskin merupakan beban bagi
masyarakat dan Negara.
Berbagai masalah masih dijumpai di lapangan antara lain banyaknya
penduduk miskin, pengangguran,

mereka yang lulus dari pendidikan tertentu

tidak segera mendapat pekerjaan setelah lulus, diprediksi kurang

sesuainya

antara kebutuhan dunia kerja dengan kualifikasi lulusan yang dihasilkan.
Kesenjangan ini tidak bisa dilihat hanya dari aspek relevansi kurikulum saja,
tetapi lebih jauh lagi yaitu dilihat dari kompetensi lulusannya, bisa tidak mengikuti
tuntutan perubahan tersebut. Dunia kerja mengukur kompetensi tenaga kerja
dengan memperhatikan kualitas hasil kerja dan tingkat produktivitas kerja. Ketidak
berterimaan dunia kerja terhadap luaran pendidikan menjadi kerugian besar bagi
pendidikan.
Keadaan ini kalau dibiarkan terus menerus menyebabkan inefisiensi yang
tidak sedikit, baik dari segi waktu, biaya, maupun sumberdaya lain. Kondisi
tersebut di atas jelas tidak menguntungkan bagi semua pihak, baik bagi dunia
pendidikan sebagai penghasil tenaga kerja, maupun bagi dunia kerja sebagai
pengguna tenaga kerja. Untuk itu dibutuhkan sebuah kajian yang komprehensif
untuk menganalisis akar permasalahannya, sehingga dapat dicari solusinya.
Program-program yang ditawarkan oleh pendidikan non formal termasuk
kursus kewirausahaan memiliki peran dalam menyiapkan tenaga kerja bidang
jasa boga, restoran, dan pastry. Bidang ini sangat diharapkan jati dirinya untuk
meningkatkan mutu pendidikan dan pelatihannya agar lulusannya dapat
memenuhi kebutuhan pasar kerja. Seperti halnya bidang-bidang kejuruan lainnya
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begitu banyaknya peluang kerja di bidang ini, namun lowongan kerja yang terisi
sesuai dengan pendidikan baru 30 persen.
Kebutuhan tenaga kerja dalam bidang boga atau kuliner saat ini makin
meningkat, karena itu peluang tenaga kerja dan pekerjaan yang bergerak pada
bidang inipun

semakin besar pula. Untuk mengantisipasi hal ini dibutuhkan

kemampuan untuk merekonstruksi dan mengadaptasi pengetahuan, sikap dan
keterampilan sesuai dengan pengalaman yang dimiliki dan konteks yang
dihadapi. Kemampuan-kemampuan seperti itu kurang dapat diakomodasi dalam
pembelajaran

konvensional,

namun

masih

harus

diaktualisasikan

dan

diaplikasikan dalam berbagai konteks pekerjaan yang dihadapi.
Kenyataan yang ada saat ini industri belum terlibat dalam perencanaan
dan pelaksanaan program-program kegiatan pelatihan, sehingga akibatnya
sudah dapat diprediksi bahwa hasil pelatihan kurang optimal, peserta didik tidak
siap untuk mandiri dan berwirausaha. Namun di sisi lain pihak industripun kalau
tidak diberi rambu-rambu mereka tidak tahu bagaimana harus membimbing
belajar di tempat kerja.
Berdasarkan hal tersebut, diperlukan sekali kegiatan pengembangan
model

pembelajaran

yang

mengarah

pada

upaya

perbaikan,

melalui

pengembangan model pembelajaran kursus kewirausahaan, sehingga peserta
didik dapat mengaplikasikan pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill),
sikap-sikap dan perilaku bekerja (employability), sehingga dapat membekali
peserta didik dengan penanaman nilai yang kuat dan jelas sebagai landasan
pembentukan watak dan perkembangan kehidupan manusia, memberikan
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sesuatu yang bermakna, baik yang ideal maupun pragmatis, sesuai dengan
kebutuhan peserta didik.
D. Potensi Luaran yang Diperoleh
Sampai akhir tahun penelitian ini potensi luaran yang diperoleh adalah:
1. Model pembelajaran kursus kewirausahaan bagi pendidikan non formal.
2. Perangkat untuk pelaksanaan model pembelajaran kursus kewirausahaan
bagi pendidikan non formal dan berkolaborasi dengan industri.
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BAB II.
STUDI PUSTAKA
A.

Pelatihan /Kursus Kewirausahaan untuk Mengatasi Pengangguran
1. Batasan dan Peranan Pelatihan dalam Peningkatan Kemampuan
Pelatihan/Diklat atau kursus adalah suatu proses yang sistematis untuk
mengembangkan pengetahuan, ketrampilan dari sikap yang diperlukan dalam
melaksanakan tugas seseorang serta diharapkan akan dapat mempengaruhi
penampilan kerja baik orang yang bersangkutan maupun organisasi tempat
bekerja. Cara berpikir yang sistematis dianggap sebagai pendekatan yang cukup
bagus

dalam proses pelatihan. Cara berpikir systematis dapat dijelaskan

sebagai berikut:

Gambar 1: Cara Berpikir Sistematis

Setiap kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan pada dasarnya adalah
usaha-usaha untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan, agar
menghasilkan kinerja yang berhasil guna dan berdayaguna. Kegiatan-kegiatan
pendidikan dan pelatihan (diklat) dilaksanakan sebagai upaya untuk menanggulangi
kesenjangan dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan yang disebabkan karena kekurang
mampuan manusiawi (humanistic skill), kurangnya kemampuan teknis (technical
skill), atau kurangnya kemampuan manajerial (managerial skill), ( Maryono, 2009:5).
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Pada hakekatnya

belajar

adalah

pembentukan dan pengembangan

pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, nilai, sikap, dan tingkah laku

manusia.

Gaffur (2009:1) menjelaskan bahwa belajar selalu melibatkan tiga hal pokok yaitu:
adanya perubahan tingkah laku, sifat perubahannya relatif

permanen serta

perubahan tersebut disebabkan oleh oleh interaksi dengan lingkungan, bukan oleh
proses kedewasaan ataupun perubahan-perubahan kondisi fisik yang temporer
sifatnya.
Hasil belajar dapat dimanifestasikan dalam wujud (1) pertambahan materi
pengetahuan yang berupa fakta, informasi, prinsip, hukum atau kaidah, prosedur
atau pola kerja atau teori, sistem nilai-nilai dan sebagainya, (2) penguasaan polapola perilaku kognitif (antara lain: pengamatan, proses berpikir, mengingat,
mengenal kembali,

abstraksi, dan sebagainya),

perilaku afektif (antara

motivasi, minat, sikap, apresiasi dan sebagainya), perilaku

lain:

psikomotor yakni

keterampilan motorik, ekspresif dan sebagainya, (3) perubahan dalam sifat-sifat
kepribadian, baik yang nyata maupun yang tidak nyata ( Gaffur : 2009: 1).
Dengan demikian belajar selalu menunjuk pada kondisi dari orang yang
belajar yakni: "suatu proses perubahan perilaku atau pribadi seseorang berdasarkan
latihan atau pengalaman tertentu". Perubahan yang terjadi itu mungkin bersifat
penambahan dan peningkatan atau pengayaan dan pendalaman dari informasi,
pengetahuan, keterampilan yang sudah ada, mungkin merupakan suatu penemuan,
penciptaan atau pengadaan informasi ataupun penguasaan suatu ketrampilan yang
sama sekali baru, mungkin merupakan reduksi atau menghilangkan sifat kepribadian
atau perilaku tertentu yang tidak dikehendaki, sambil memperbaiki yang ada.
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Secara visual, perubahan prilaku atau pribadi karena aktivitas belajar"
tersebut diatas, menurut Di Vesta dan Thompson (1970) dalam Gaffur dkk (2009)
pada prinsipnya dapat digambarkan sebagai berikut.
Perilaku/pribadi sebelum
belajar (pre-learning)

Pengalaman,
praktik,latihan
(learning,
experiences)

X=1
Y=0
Z=1

Perilaku/Pribadi sesudah
belajar (post-learning)
X' = (X+1) = 2
Y' = (Y+1) = 1
Z' = (Z+1) = 0

Gambar 2.
Perubahan perilaku karena belajar
Pandangan yang benar tentang proses belajar, serta pergeseran paradigma
diklat,

harus

menjiwai

pengelolaan

diklat

atau

manajemen

diklat.

Dalam

pelaksanaannya, sejak awal program diklat harus sudah dirancang untuk
pemenuhan kebutuhan peserta didik. Hal ini sejalan juga dengan prinsip mutu, yaitu
orientasi pada pemenuhan kebutuhan pelanggan.

2. Kegiatan Wirausaha sebagai Upaya Mengurangi Pengangguran.
Pendidikan atau diklat kewirausahaan yang dilaksanakan oleh pendidikan
non formal pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat,
mengurangi angka pengangguran, memanfaatkan sumber daya ekonomi

untuk

menjadi produktif, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membantu terwujudnya
pemerataan ekonomi. (Ahmad Juwaini, http//www, jakarta 45 wordpress.com).
Di kalangan masyarakat istilah kewirausahaan atau wiraswasta tidaklah
asing,

banyak masyarakat yang sudah melakukan aktivitas tersebut. Dalam
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pengertian secara estimologis wira berarti utama, gagah, mulia dan luhur,
sedangkan swa berarti pribadi atau kekuatan sendiri dan sta berarti berdiri, berjuang
untuk hidup sendiri dengan bijaksana, mulia dan merdeka. Dengan

demikian

wiraswasta dapat diartikan sebagai sifat-sifat keberanian dan keteladanan dalam
mengambil resiko yang bersumber pada kekuatan dan kemampuan sendiri.
Dari pengertian tersebut

dapat diperoleh gambaran bahwa wirausaha

adalah usaha yang dilakukan oleh orang yang berani mengambil resiko dan berani
berdiri sendiri untuk lapangan pekerjaaan atau nafkah untuk hidupnya sendiri serta
orang lain yang dapat ditampungnya. Kewirausahaan adalah semangat, perilaku
dan kemampuan untuk memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang
memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik, serta
menciptakan dan menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara
kerja efisien, melalui keberanian mengambil resiko, kreativitas dan inovasi serta
kemampuan manajemen.
Definisi ini mengandung asumsi bahwa setiap orang yang mempunyai
kemampuan normal, bisa menjadi wirausaha asal mau dan mempunyai kesempatan
untuk belajar dan berusaha. Berwirausaha melibatkan dua unsur pokok (1) peluang
dan, (2) kemampuan menanggapi peluang. Berdasarkan hal tersebut maka definisi
kewirausahaan adalah “tanggapan terhadap peluang usaha yang terungkap dalam
seperangkat tindakan serta membuahkan hasil berupa organisasi usaha yang
melembaga, produktif dan inovatif.” (Pekerti, 1997).
Kewirausaha menyangkut tiga dimensi penting, yakni inovasi, pengambilan
resiko dan proaktif. Keinovatifan mengacu pada pengembangan produk, jasa atau
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proses yang unik. la meliputi upaya sadar untuk menciptakan tujuan tertentu,
memfokuskan

perubahan

pada

pdensi

sosial

ekonomi

perusahaan

yang

berdasarkan pada kreatifitas dan intuisi individu (Quen 1986 dalam Meredith 1992).
Mengingat orang yang kreatif dan instuitif dikenal menyukai lingkungan kerja yang
memberikan independensi dan otonomi yang tinggi.
Sementara itu jiwa kewirausahaan juga berkait dengan pengambilan resiko,
yang mengacu pada kemauan aktif untuk mengejar peluang. Resiko perlu
diperhitungkan dan wirausaha secara objektif harus mengidentifikasikan faktor-faktor
resiko dan sumber daya yang ada serta secara sistematis mengelola faktor-faktor
ini.
Dimensi ketiga kewirausahaan adalah proaktif. (Miller, 1987 dalam Meredith
1992) melihatnya sebagai bagian sifat assertif, sementara Minzberg melihat bahwa
kewirausahaan sebagai pengambil risiko dan melakukannya, ketimbang sekedar
bereaksi terhadap lingkungannya. Operasialalisasi dari sifat ini adalah: memutuskan
apakah dalam hal inovasi, organisasi mengikuti pesaing atau tidak, menyukai apa
yang telah lalu atau pertumbuhan, inovasi dan pengembangan, mencoba
bekerjasama dengan pesaing atau tidak. Proaktif juga berkaitan dengan
implementasi, melakukan apapun yang dilakukan untuk membawa konsep
kewirausahaan pada pelaksanaan.
Untuk melakukan kegiatan wirausaha dibutuhkan kemampuan dasar.
Kemampuan diartikan sebagai daya untuk melakukan suatu tindakan yang dapat
dilakukan sekarang dan dimasa yang akan datang sebagai hasil pembawaan atau
latihan. Sedangkan kemampuan dasar dapat diartikan sebagai kemampuan pokok
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yang harus dimiliki

oleh seseorang agar dapat melaksanakan

suatu tindakan

sebagai hasil dari pembawaan dan latihan dimana tindakan tersebut dilakukan
pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
Pengetahuan adalah segala yang diketahui tentang suatu objek, yang
diperoleh dari pengalaman, dari orang lain, maupun dari suatu objek yang diamati
sehingga dapat memberi arah serta tujuan yang ingin dicapainya. Pengetahuan
wirausaha

termasuk pula jenis usaha yang dipilih dan peluang yang harus

diraihnya.
Berdasarkan hal tersebut

untuk melatih kemampuan wirausaha dapat

disimpulkan harus memahami kemampuan dasar wirausaha (sikap mental),
pengetahuan dan keterampilan tentang

produk dan manajemen produksi, serta

keterampilan tentang pengetahuan tentang manajemen pemasaran dan organisasi.
Sikap mental adalah sikap positif yang dimiliki seseorang sehingga dapat
merupakan modal untuk menjalankan

usaha. Sikap mental tersebut menurut

beberapa sumber dapat diklasifikasi sebagai berikut. (1) kemauan keras untuk
mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya. (2) memiliki keyakinan yang kuat atas
kekuatan yang ada pada dirinya. (3) Tidak mudah menyerah dalam menghadapi
tantangan hidup. (4) Memiliki keinginan untuk lebih maju mencapai prestasi yang
lebih baik dari yang telah dicapai, (5) Ketekunan dan keuletan untuk bekerja keras,
(6) Pemikiran yang konstruktif dan kreatif.
Seseorang

memiliki

kompetensi

kewirausahaan

apabila

mampu

melakukan sesuatu. Untuk bisa melakukan sesuatu orang harus memiliki tiga

14

kompetensi dasar, yaitu (1) berjiwa wirausaha (bisnis), (2) mampu memanage, dan
(3) memiliki kemampuan bidang yang diusahakan ( Kir Haryono, 2005).
Apabila jiwa kewirausahaan sudah dimiliki oleh seseorang, maka
nampaknya masalah

pengangguran dan kemiskinan yang sampai saat ini i

merupakan masalah besar bangsa Indonesia yang bisa terpecahkan. Data BPS
tahun 2009 jumlah penganggur terbuka tercatat sebanyak 8,96 juta orang (7.8%)
dari total angkatan kerja

113.83 juta orang. Dari jumlah penganggur tersebut

sebagian besar berada di pedesaan. Jika dilihat dari latar belakang pendidikan para
penganggur sebesar 27.09% berpendidikan SD ke bawah, 22.62% bependidikan
SLTP, 25.29% berpendidikan SMA, 15.37% berpendidikan SMK dan 9.63%
berpendidikan Diploma sampai sarjana.
Data di atas menunjukkan jumlah pengangguran masih cukup tinggi, ,
apabila tidak memperoleh perhatian yang serius mengakibatkan masalah sosial
yang cukup tinggi pula, seperti penyalahgunaan narkoba, kriminalitas, pergaulan
bebas, premanisme, trafficing, dan lain sebagainya. Kondisi tersebut akan
mengganggu pembangunan di segala bidang dan stabilitas nasional. (Panduan
kewirausahaan pemuda, 2009: 1)
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengidentifikasi
beberapa faktor yang menyebabkan pengangguran di Indonesia, antara lain:
Pertama, jumlah pencari kerja lebih besar dari jumlah peluang kerja yang tersedia
(kesenjangan antara supply and demand). Kedua, kesenjangan antara kompetensi
pencari kerja dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh pasar kerja (mis-match),
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Ketiga, masih adanya anak putus sekolah dan lulus tidak melanjutkan yang tidak
terserap dunia kerja/berusaha mandiri karena tidak memiliki keterampilan yang
memadai (unskill labour), Keempat, terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK)
karena krisis global, dan Kelima, terbatasnya sumber daya alam di kota yang tidak
memungkinkan lagi warga masyarakat untuk mengolah sumber daya alam menjadi
mata pencaharian. (Panduan

kewirausahaan pemuda, 2009: 1). Selanjutnya

disinyalir bahwa faktor yang menyebabkan pengangguran di Indonesia yang paling
dominan adalah yang pertama, kedua dan ketiga.
3.

Pengembangan Model Pembelajaran Kursus Kewirausahaan melalui
Kerjasama dengan Industri sebagai Solusi.
Pengangguran semakin meningkat, kemiskinan bertambah banyak akibat

cepatnya arus reformasi maupun globalisasi digulirkan. Reformasi pendidikan di
segala lini harus dilaksanakan, agar keluaran yang dihasilkan siap pakai, siap kerja
dan siap latih, artinya setiap lulusan yang di hasilkan lembaga pendidikan baik
formal maupun non formal harus dapat terserap dan mampu diterima di pasar kerja.
Paradigma baru sistem pendidikan bermutu yang mengacu pada sistem
broad based education yang berorientasi pada peningkatan life skill masyarakat
dengan mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dapat melanjutkan pendidikan
ke jenjang pendidikan tinggi, diubah menjadi sistem focused based education
(Suranto, 2006) yang berorientasi pada peningkatan life skill dari potensi diri dengan
mengakomodasi kebutuhan dunia usaha dunia industri dan kewirausahaan, sudah
menjadi suatu kebutuhan yang dirasakan dan perlu menjadi skala prioritas untuk
mengurangi pengangguran intelektual.

16

Beberapa manfaat yang dapat di capai adalah keluaran yang dihasilkan siap
pakai, siap kerja dan siap latih, artinya setiap lulusan yang di hasilkan lembaga
pendidikan dapat terserap dan mampu diterima di pasar kerja, serta mampu
mengaktualisasikan dirinya sendiri menjadi kreator dan inovator. Pendidikan siap
pakai tersebut harus dibekali materi enterpreneur dan penggalian potensi diri
dengan perpaduan pendidikan vokasi yang di dasari kurikulum berbasis life skill.
Salah satu kondisi pembelajaran yang dapat mendukung pencapaian
kompetensi adalah mengembangkan proses pembelajaran berbasis aktivitas siswa
dengan latar kegiatan dunia kerja. Pembelajaran yang perlu dikembangkan dalam
rangka pembentukan kompetensi adalah interaksi yang memungkinkan para siswa
mampu membangun pengetahuan, sikap, dan ketrampilannya melalui berbagai
modus transformasi pengalaman belajar. Karena itu, pengembangan kurikulum
program studi pendidikan kejuruan perlu berorientasi pada dunia kerja, sedangkan
pembelajarannya berorientasi pada siswa atau belajar mahasiswa aktif. (Depdiknas,
2004)
Pembentukan kompetensi merupakan proses pendidikan yang memerlukan
keterlibatan dari berbagai pihak terkait di luar lembaga, seperti sekolah latihan, dunia
kerja/industri, pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan setempat, dan
berbagai

asosiasi

profesi.

Untuk

itu

diperlukan

terpeliharanya

jaringan

kerjasama/kemitraan antara lembaga pendidikan dengan semua unsur tersebut.
Mitra industri sangat diperlukan sebagai wahana pengenalan terhadap dunia
kerja, standar kerja, dan perkembangan teknologi mutakhir. Jaringan kerja dengan
industri atau dunia kerja perlu dikembangkan untuk membantu kelancaran dan
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keuntungan akademik yang optimum. Sedangkan aspek kerjasama ini meliputi:
resources sharing, problem solving dan consortium.
Proses pembelajaran

yang dilakukan melalui pendekatan pembelajaran

berbasis pengalaman (Experiential Learning). Dalam arti bagaimana memaknakan
sebuah pengalaman sehingga bisa menjadi pembelajaran. Experiential learning
adalah proses belajar, proses perubahan yang menggunakan pengalaman sebagai
media belajar atau pembelajaran” Melalui experiential learning budaya industri atau
dunia usaha akan mewarnai aspek hard skill dan soft skill. Aspek hard skill terkait
dengan kompetensi teknis dan aspek soft skill akan terkait dengan sistem nilai dan
sikap.
Berdasarkan beberapa sumber bacaan dapat dilihat ada tiga tahap proses
belajar melalui eksperiental learning. Pertama pembelajar mengetahui informasi apa
yang mau dipelajari, sehingga pengetahuannya di dapatkan. Kedua, orang paham,
sehingga tahu implikasinya, dan yang ketiga, orang jadi punya kepentingan untuk
dapat melakukan.

4. Kerangka Pikir
Masalah besar yang dihadapi bangsa indonesia saat ini adalah masalah
pengangguran. banyaknya penduduk miskin, mereka yang lulus dari pendidikan
tertentu tidak segera mendapat pekerjaan, dan kurang sesuainya antara kebutuhan
dunia kerja dengan kualifikasi lulusan yang dihasilkan.
Kesenjangan ini tidak bisa dilihat hanya dari aspek relevansi kurikulum saja,
tetapi lebih jauh lagi yaitu dilihat dari kompetensi lulusannya, bisa tidak mengikuti
tuntutan perubahan atau tuntutan tersebut. Hal ini merupakan masalah yang besar,
karena ketidak berterimaan dunia kerja terhadap luaran pendidikan
kerugian besar bagi pendidikan.

menjadi
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Salah satu kondisi pembelajaran yang dapat mendukung pencapaian
kompetensi adalah mengembangkan proses pembelajaran berbasis aktivitas siswa
dengan latar kegiatan dunia kerja.
pembelajaran dengan latar belakang

Karena itu, pengembangan kegiatan
dunia kerja akan mendekatkan

antara

pendidikan dan dunia kerja.
Pembelajaran yang dilakukan melalui kursus kewirausahaan

dengan

pengalaman belajaran berbasis industri mempunyai manfaat ganda. Peserta akan
terlatih bekerja di dunia kerja atau dunia industry dalam kondisi yang nyata dan
penuh tekanan, sehingga akan selalu terlatih bekerja cepat, dan tepat. Di sisi lain
nilai-nilai kewirausahaan akan mereka peroleh yaitu
mencapai tujuan dan kebutuhan hidupnya,

kemauan keras untuk

memiliki keyakinan

yang kuat atas

kekuatan yang ada pada dirinya, tidak mudah menyerah, memiliki keinginan untuk
lebih maju, ketekunan dan keuletan untuk bekerja keras, dan pemikiran yang
konstruktif dan kreatif.
Model pembelajaran untuk kursus kewirausahaan melalui kerjasama dunia
usaha dan dunia industry diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran,
sehingga luaran kursus pendidikan kewirausahaan, secara langsung mempunyai
keterampilan teknis, dan sekaligus mempunyai jiwa wirausaha melalui tranformasi
nilai-nilai yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran di dunia usaha dan dunia
industry.
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Analisis
Kebutuhan

Pelaksanaan Model Factual WBL
Identifikasi Kesenjangan

Peningkatan
Kompetensi
melalui DUDI
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Gambar 3: Kerangka Berfikir

BAB III.
METODE PENELITIAN

A. Tahapan Penelitian
Penelitian ini menggunakan prosedur Research and Development

yang

pokok-pokok kegiatannya diambil dari Borg dan Gall, (1998). Tahapan tersebut
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dimodifikasi dan disederhanakan. Tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Research and information collecting, termasuk dalam langkah ini adalah studi
literature, review literature, studi pendahuluan, termasuk

persiapan untuk

memulai penelitian. Melalui research dan pengumpulan data awal dapat
dirancang

suatu

pengembangan

model

untuk

membantu

mengatasi

permasalahan dalam praktik industri mahasiswa pendidikan vocasi bidang boga.
2. Planning, termasuk mendefinisikan kemampuan yang berkaitan dengan objek
permasalahan, menentukan tujuan yang ingin dicapai pada setiap tahapan, dan
menentukan bagian-bagian pengujian.
3. Develop preliminary form of produck, termasuk mengembangkan bentuk
permulaan dari produk awal (produk dasar) yang akan dihasilkan, termasuk
dalam tahap ini adalah persiapan bahan, perangkat pembelajaran, pedoman
pelaksanaan, lembar validasi dan lembar evaluasi.
4. Preliminary field testing,
terbatas

dengan

yaitu melakukan uji coba lapangan awal secara

menggunakan

satu

tempat

penyelenggaraan

kursus

kewirausahaan dan satu dunia industry.
5. Main product revision, yaitu melakukan revisi terhadap produk

utama, yang

dihasilkan berdasarkan hasil uji coba awal.
6.

Main fiel testing, Uji coba utama yang melibatkan khalayak yang lebih luas, yaitu
3 - 4 tempat kursus.

7. Final product revision, yaitu melakukan perbaikan akhir terhadap model yang
dikembangkan guna menghasilkan produk akhir.

22

Ketujuh langkah tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 4. Tahapan penelitian

B. Tempat dan Waktu Penelitian
Berdasarkaan

urutan kegiatan dalam proses pengumpulan data

penelitian, tempat penelitian dilaksanakan di dunia usaha dan dunia industry
bidang boga.

C.. Sumber Data Penelitian
Secara bertahap penelitian ini dilakukan dan membutuhkan sumber yang
berbeda. Sumber data dalam penelitian ini adalah para praktisi di industry,
pengusaha bidang boga, pengelola kursus kewirausahaan, peserta.

D.

Metode dan Instrumen Pengumpulan Data
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1. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode
pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif. Metode pengumpulan data
kualitatif dilakukan dengan metode observasi, Focus Group Discusion (FGD),
wawancara (indepth interview) dan dokumentasi.

Beberapa instrumen

diperlukan untuk mengembangkan penelitian ini. Sesuai dengan tahapan
penelitian yang akan dikembangkan instrumen yang diperlukan terdiri dari
wawancara, observasi dan dokumentasi, angket, dan FGD.
2. Analisis Data.
Analisis data kualitatif dilakukan dengan

teknik analisis deskriptif.

Data yang telah diperoleh kemudian ditelaah, diklasifikasi dan digolongkan
sesuai dengan tematiknya.
E. Keterlibatan dan Peran Masing-masing Peneliti
Keterlibatan dan peran dari masing-masing peneliti dari perguruan tinggi dan peneliti
dari lembaga negara yang bekerjasama.

Tabel 1. Kegiatan, Tujuan, dan Keterlibatan Peneliti Mitra
No

Keterlibatan
Kegiatan

1.

Studi
pendahuluan.
pra survey,

Tujuan

Menemukan
konsep-konsep
teori, kelemahan dan hambatan
dalam
pelaksanaan
kursus

Perguruan
Tinggi
PT

Mitra
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observasi,

kewirausahaan

studi literatur.
2.

Need
assesment

3.

Merancang
Model

4.

Uji Coba Model

- Menemukan
komponenkomponen apa yang terlibat
dalam pelaksanaan program
kursus kewirausahaan.
- Menemukan
komponenkomponen yang harus ada
dalam pelaksanaan model
kursus kewirausahaan.
- Menentukan
prosedur
pelaksanaan
kursus
kewirausahaan.
- Menentukan
strategi
pembelajaran.
- Menentukan
metode
pembelajaran
dalam
pelaksanaan
kursus
kewirausahaan.
- Menentukan bentuk evaluasi
yang digunakan
Merancang dan Membangun
Model pembelajaran Kursus
Kewirausahaan
Uji Coba Model

PT

Dinas

PT

DUDI

PT

Dinas dan
DUDI

5.

Analisis Data

Analisis Data

PT

6.

Pelaporan

PT

7.

Diseminasi

Menyusun dan menggandakan
laporan
Sosialisasi dan diseminasi

PT

Dinas

BAB IV.
PEMBIAYAAN
Pembiayaan diperinci berdasarkan Jenis Pengeluaran, yaitu Gaji dan Upah,
Bahan Habis Pakai (Material Penelitian), Perjalanan, dan Lain-lain (Pemeliharaan,
Pertemuan/Lokakarya/Seminar, penggandaan, pelaporan, publikasi) baik yang
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didanai Dikti maupun institusi lain (jika ada). Secara rinci pembiayaan disajikan pada
lampiran. Secara keseluruhan pembiayaan adalah sebagai berikut:
Tabel 1. Pembiayaan
No

Jenis Pengeluaran

Jumlah

1.

Gaji dan Upah

Rp 30.000.000

2.

Bahan Habis Pakai

22.450.000

3.

Perjalanan

24.000.000

4.

Pertemuan/Lokakarya/Seminar

14.500.000

5.

Laporan dan Publikasi

9.050.000

Jumlah

Rp 100.000.000

DAFTAR PUSTAKA
Abdul Ghafur .(2009). Model Dan Desain Pembelajaran. Hand Out. Magelang :
Diklat Departemen Perhubungan dan MSTT Universitas Gajah Mada.
Benny A Pribadi. (2009). Model Desain Sistem Pembelajaran. Jakarta: Dian Rakyat.

26

Fadel Muhamad ( 1999) Industrialisasi dan Wiraswasta ; Masyarakat Industri ‘Belah
Ketupat’ . Jakarta : PT Warta Global Indonesia.
Gill, Fluitman, Dar (2000) Vocational Education and Training Reform: Matching Skills
to Markets and Budgets,. USA : Published for the World Bank, Oxford
University Press, 2000.
Greenberg. (1995). Behavior in Organization. New Jersey : Prentice-Hall, Inc
Kokom Komariah, dkk (2007). Pembudayaan Kewirausahaan yang Terintegrasi
untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran dalam Mata Kuliah Restoran dan
Produksi Busana Perorangan pada pada Program Studi S 1 Pendidikan
Teknik Boga dan Busana. Laporan penelitian. Yogyakarta: Hibah kompetisi
A3 Jurusan PKK-FT UNY
Maryono.( 2009). Pengembangan Model Model Pendidikan Untuk Tenaga Kerja.
Makalah, Yogyakarta: Pascasarjana UNY
Meredith. Geoffrey (1992). ( Terjemahan Andre Asparsayogi) Kewiraswastaan
Teori dan Praktek, Seri Manajemen No 97. Jakarta : PT Karya Unipress.
Muijs Daniel & Reynolds. (2008). Effective Teaching Teori dan Aplikasi. London:
Sage Publication
Noe. Raymond. (2008) Employee Training and Development. USA: Mc Graw Hill
Slavin. (1994). Education Psychology Theory and Practice. Boston USA: By Allyn
and Bacon.
Soesarsono. W. (2004). Pengantar Kewirastaan. Bandung. Sinar Baru Algensindo.
Suryana. ( 2003). Kewirausahaan Pedoman Praktik, Kiat dan Proses Menuju
Sukses. Jakarta : Salemba Empat.
Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, diakses tanggal 8 Oktober 2009

I.

ANGGARAN DAN SUMBER DANA
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Satuan Jumlah Biaya
Jumlah
No

1.

Uraian Pengeluaran

Orang/Bl

Volume

Unit

(Rupiah)

(Rupiah)

a. Ketua Peneliti

1x4

Orangxbln

125.000

500.000

b. Anggota Peneliti

1x4

Orangxbln

75.000

300.000

c. Tenaga Administrasi 1 x 4

Orangxbln

50.000

200.000

Honorarium:

Sub Total I
1.000.000
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2.

Bahan Habis Pakai (ATK)
a. Kertas HVS Kuarto

2

Rim

30.000

60.000

150.000

150.000

@ 80 gram
b. Tinta Printer HP
D2466
c. Stopmap Folio
d. Ballpoint
e. CD Blank dan casing
f.

Flash Dish

g. Foto Copy
textbook/literatur

1

20

Buah

1.000

20.000

20

Buah

1.500

30.000

5

Buah

3.000

15.000

1

Buah

100.000

100.000

2

Buah

50.000

100.000

Buah

h. Pengumpulan Data
Analisis Data

1

Program

300.000

300.000

j. Biaya
Penyelenggaraan
Seminar Proposal

1

Program

250.000

250.000

1

Program

250.000

250.000

1

Paket

150.000

150.000

1

Paket

200.000

200.000

1

Paket

275.000

275.000

i.

k. Penggandaan
angket, observasi
l.

Biaya Pembuatan
Proposal dan
Instrumen

m. Biaya Operasional FGD
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3.

Peralatan
a. Biaya Penggunaan 1 x 4
Komputer
b. Biaya Penggunaan
1x4
Printer

Buah/bln

100.000

400.000

Buah/bln

50.000

200.000

2.500.000

Sub Total II

Satuan Jumlah Biaya
Jumlah
No

4.

Orang/Bl

Uraian Pengeluaran
Volume

Unit

(Rupiah)

(Rupiah)

1x4

Orang/bln

100.000

400.000

1x4

Orang/bln

100.000

400.000

1x4

Orang/bln

50.000

200.000

Biaya Perjalanan
a. Transport Lokal
Peneliti
b. Transport Lokal
Anggota Peneliti
c. Transport Lokal
Tenaga Administrasi

30

Sub Total III
1.000.000
5. Biaya Publikasi dan lain-lain
a. Jurnal
b. Dokumentasi
c. Biaya
penyelenggaraan
seminar hasil

1

Kegiatan

100.000

100.000

1

Paket

50.000

50.000

1

Kegiatan

200.000

200.000

1

Kegiatan

150.000

150.000

d. Biaya Pembuatan
laporan

Sub Total IV

500.000

Jumlah Total I+II+III+IV

5.000.000

