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 Masalah ketenagakerjaan harus dipikirkan secara 

serius  agar kemajuan dan kemakmuran suatu 

Negara  bisa  tercapai.

 Pengangguran dan kemiskinan hingga saat ini 

masih merupakan masalah besar yang belum 

dapat dipecahkan. - Data BPS tahun 2009 

menunjukkan jumlah penganggur terbuka  

sebanyak 8,96 juta orang dari total angkatan kerja  

113.83 juta orang. 

 Dilihat dari  Tk Pendidikan  27.09% SD ke 

bawah, 22.62% SLTP, 25.29% SMA, 15.37% 

SMK dan 9.63% PT . 



Kursus Wirausaha Kota (KWK) dan Kursus 

Wirausaha Desa (KWD)

Salah satu solusi untuk mengurangi 
pengangguran di kota/desa yang 
sekaligus menekan masalah sosial 
dengan mengoptimalkan potensi 

lingkungan



 Propinsi DIY telah melaksanakan Program KWD dan KWK 

sejak tahun 2008.

 Dari kuota yang telah ditentukan selalu direspon baik oleh 

pelaksana dengan berbagai program pelatihan dan 

keterampilan.

 KWD/KWK  merupakan program yang  kompleks dan 

membutuhkan penanganan yang serius.  Salah satu bentuknya 

adalah  evaluasi terhadap pelaksanaan  program agar 

ketercapaian program  dapat dipantau dengan baik. 



Tujuan Penelitian

 Sejauhmana program telah dapat membantu 

menyelesaikan masalah pengangguran di DIY.

 Perubahan apa yang terjadi setelah mengikuti 

program KWK dan KWD pada kelompok sasaran.

 Perubahan perilaku apa yang terjadi pada 

kelompok sasaran setelah mengikuti program 

KWK dan KWD

Secara umum didapatkannya  data dan informasi mengenai :



Urgensi  Penelitian 

 KWD/KWK merupakan Program Nasional dengan dana yang relatif 

banyak dan bertujuan  untuk memberi bekal keterampilan bagi 

masyarakat dalam rangka pengurangan pengangguran dan 

kemiskinan.

 Di Propinsi DIY program ini telah berlangsung 3 (tiga) tahun. 

Evaluasi yang pernah dilakukan berupa monitoring perencanaan dan 

pelaksanaan program. 

 Sampai saat ini belum dilakukan evaluasi yang mengacu pada tujuan 

program. Oleh karena itu penelitian ini menjadi sangat penting untuk 

dilakukan, melalui evaluasi yang dapat mengungkap  kemanfaatan 

(utility), kelayakan (feasibility), kesesuaian (propriaty) dan 

ketelitian/ketepatan (accuracy).



POTENSI LUARAN YANG AKAN 

DIPEROLEH 

 Identifikasi  fakta-fakta di lapangan mengenai program 

KWD/KWK  meliputi kemanfaatan (utility), kelayakan 

(feasibility), kesesuaian (propriaty) dan ketelitian/ketepatan 

(accuracy) .

 Didapatkannya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan 

untuk pembuatan keputusan dan penyusunan program 

selanjutnya.  

 Masukkan pada pembuat program. 



METODE PENELITIAN 

 Tempat Penelitian :

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta yang 

telah melaksanakan program KWD dan KWK.  

 Waktu penelitian  :

Dimulai dari bulan Juli  2010 sampai Desember 2010.

 Jenis dan Pendekatan evaluasi :

Jenis evaluasi yang digunakan adalah evaluasi sumatif  (Dampak) 

Hasil evaluasi akan dijelaskan secara deskriptif. 



Langkah-langkah Kegiatan 

 Persiapan  evaluasi, yang meliputi  penyusunan 

instrument, validasi instrument evaluasi, menentukan 

jumlah sampel yang diperlukan dalam kegiatan 

evaluasi, dan penyamaan  persepsi antar evaluator  

sebelum pengambilan data. 

 Menentukan metode pengumpul data, alat 

pengumpul data

 Menentukan jadwal  evaluasi.

 Melaksanakan evaluasi

 Menyusun laporan hasil evaluasi 



Populasi dan sampel

 Populasi dan sampel  adalah  pelaksana program KWD 

dan KWK yang ada di DIY pada tahun 2008 dengan 

jumlah peserta KWD = 322, KWK = 237. Pada tahun  

2009 dengan jumlah peserta KWD sebanyak 900 serta 

KWK sebanyak 1100 orang dengan variasi jumlah  

program keahlian. Sample ditentukan secara proposional 

random Sampling.

 Sumber data  dalam penelitian ini menggunakan data 

primer dan data sekunder.  Data primer adalah 

pelaksana, instruktur, peserta kegiatan,  tokoh 

masyarakat. Sedangkan sumber data sekunder terdiri dari 

dokumentasi kegiatan KWD dan KWK, laporan kegiatan 

siswa yang  berupa jurnal dan  dokumentasi lain yang 

menunjang.



Teknik Pengambilan Sampel/informan

Untuk keperluan kajian ini, pemilihan informan 

dilakukan secara purposif random sampling, yaitu 

berdasarkan maksud dan tujuan penelitian. Kriteria 

pemilihan informan antara lain:

(1) Pelaksana kegiatan (2) Instruktur, (3) Instruktur 

yang mempunyai tugas memberikan pelatihan 

kepada peserta; (4) Peserta yang melaksanakan 

program KWD dan KWK. 



Pengumpulan data dan intrumen:

Wawancara  dilakukan terhadap pelaksana KWD dan KWK,

peserta dan tokoh masyarakat.

Wawancara difokuskan pada apa yang hendak digali yang meliputi

kemampuan (kriteria) yg dimiliki pelaksana program, partisipasi

personal dalam pelaksanaan program.

Sejauh mana tujuan program dilaksanakan, perubahan apa yang

terjadi setelah program KWD dan KWK pada kelompok sasaran,

sejauh mana program telah dapat membantu menyelesaikan

masalah pengangguran, perubahan perilaku apa yang dapat

ditampilkan, dilihat dan dirasakan setelah selesai mengikuti

pelatihan.

Wawancara selain dilakukan secara langsung, juga dilakukan melalui

telepon.



Dokumentasi  digunakan  sebagai  data primer 

dan sekunder  untuk melihat keterlaksanaan dan 

keberhasilan program yang dilaksanakan. Data 

sekunder yang diambil  terdiri dari dokumen-

dokumen pelaksanaan  program KWD dan 

KWK, laporan,  jurnal kegiatan dan dokumen 

lain  yang mendukung. 



Teknik analisis data dilakukan dengan teknik deskriptif 

interpretatif. Data yang telah diperoleh kemudian ditelaah, 

diklasifikasi dan digolongkan sesuai dengan tematiknya, dan 

dibandingkan dengan standar evaluasi. Standar Evaluasi 

Berdasarkan rumusan Joint Committee dalam penetapan 

standar evaluasi yang dibagi dalam empat kategori, yaitu 

kemanfaatan (utility), kelayakan (feasibility), kesesuaian 

(propriaty) dan Ketelitian/ketepatan (accuracy).



DESIMINASI

Memberikan informasi kepada pembuat keputusan dan orang-

orang yang berkentingan terhadap program, dalam hal ini

audience yang menjadi sasaran diseminasi adalah pengelola,

tokoh masyarakat, instruktur di lapangan dan para peserta.



HASIL DAN PEMBAHASAN
Kondisi Konteks dan Input

 Lembaga Pelaksana

No Lokasi
Juml. Lembaga 

LPK

Juml. Lembaga 

PKBM

Juml. 

Lembaga 

Univ/ SMK

jumlah
% 

lembaga

1. Sleman 18 15,13% 20 16,81% 13 10,92% 51 43%

2. yogyakarta 9 7,56% 1 0,84% 5 4,20% 15 13%

3. Kulonprogro 7 5,88% 5 4,20% 0 0,00% 13 10%

4. Bantul 12 10,08% 6 5,04% 10 8,40% 28 24%

5. Gunung kidul 5 4,20% 7 5,88% 1 0,84% 13 11%

Total 51 39 29 119 100%



 Data di atas menunjukkan bahwa  

Kabupaten Sleman memiliki lembaga yang 

memperoleh dana untuk penyelenggaraan 

program KWD/KWK  terbanyak di Propinsi DIY, 

sedangkan paling sedikit ada di Kabupaten 

Gunung Kidul  dan Kulon Progo. 

 Dibandingkan dengan PKBM dan 

Universitas/SMK, jumlah LPK merupakan yang 

paling banyak dalam penyelenggaraan 

program KWD/KWK ini



Sebanding dengan jumlah lembaga yang 

menyelenggarakan program KWD/KWK, maka peserta

program juga paling banyak berasal dari Sleman dengan
total 52,78% dan paling sedikit ada di kabupaten Kulon

Progo

 Peserta

no Lokasi
juml. Peserta 

LPK (%)

Juml. Peserta 

PKBM (%)

Juml. Peserta 

Univ/SMK (%)
Jumlah

% 

pesert

a

1 Sleman 318 13% 358 15% 386 16% 1062 45%

2

Kota 

Yogyakarta 197 8% 16 1% 140 6% 353 15%

3 Kulon Progo 70 3% 10 0% 0 0% 80 3%

4 Bantul 245 10% 105 4% 274 12% 624 26%

5

Gunung 

kidul 84 4% 142 6% 20 1% 246 10%

Total 914 631 820 2365 100%



Didaerah asal lembaga penyelenggara KWD/KWK, 

terdapat potensi unggulan yang bermacam-macam. 

Pada umumnya, potensi tersebut berasal dari hasil

pertanian, perkebunan atau peternakan masyarakat

setempat. 

Potensi unggulan produk dapat berupa makanan, 
pakaian, kerajinan tangan, serta jasa yang berupa

bengkel, jasa rias, jasa dan boga, warnet dan toko. 

Dari potensi yang ada tersebut, sebagian masyarakat

sudah memulai berwirausaha dengan memanfaatkan

bahan lokal yang ada. 

 Potensi Unggulan Lingkungan



 Potensi DU/DI 

 Dunia usaha dunia industri  yang ada disekitar lembaga 
penyelenggara program KWD KWK  sangat bervariasi 
dimulai dari program yang menyangkut kebutuhan dasar 
manusia yakni kebutuhan makanan  yaitu program 
pelatihan  mencakup catering, industri tahu tempe, 
bakpia, roti, cake, krupuk, jajan pasar, garment, kerajinan 
(ATBM, tas, handi craft), bengkel, teknisi handphone, 
teknisi komputer, perikanan, peternakan ( kambing, 
kelinci), perikanan, percetakan dan  meubel.

 Tidak semua lembaga pengusul KWD dan KWK mengisi 
kebutuhan tenaga kerja di daerah lingkungan lembaga 
setiap tahunnya. Hal tersebut kemungkinan dikarenakan 
sulitnya  mendapatkan data yang akurat dari pemerintah 
atau daerah. Sulitnya mendapatkan data kebutuhan 
tenaga kerja dikarenakan memang data dari pemerintah 
belum tertata atau memang data tersebut belum ada.



 Pendidik

 pendidik berasal dari guru dan akademisi
serta praktisi terkait, sehingga para peserta
didik mendapatkan ilmu yang sesuai. 

 macam keterampilan yang dilatihkan
dengan kompetensi yang dimiliki tenaga
pendidik sudah cocok. 

 Ditinjau asal pendidik pada LPK dan PKBM 
sebagian besar berasal dari lembaga sendiri, 
instansi terkait serta masyarakat sekitar. 
Sedangkan pada kegiatan yang kerjasama
dengan sekolah dan/perguruan tinggi
lembaga asal mempunyai tenaga pendidik
sendiri.



 Fasilitas

 . Walaupun terbatas, fasilitas yang disediakan lembaga 
dapat digunakan secara optimal.  

 Berdasarkan data yang didapatkan  fasilitas yang 
dipunyai sesuai dengan  bidang keahlian yang dilatihkan, 

misalnya untuk pelatihan membuat kue fasilitas yang 
tersedia adalah timbangan, mixer, panci, open, cetakan, 

untuk pelatihan sablon terdapat  ruang belajar, peralatan 
sablon, 

untuk bidang menjahit  tersedia mesin jahit highspeed, dan 
mesin obras.

Demikian pula dengan bidang pertanian terdapat mesin 
giling, sekop, cangkul, ember, tong plastik, karung goni, 
dan gembor.



Kondisi Proses 
 Pelaksanaan program KWD/KWK  yang dilakukan oleh lembaga berkisar antara 1 

sampai 3 bulan.

 Tempat pelaksanaan program tersebut menyesuaikan dengan lokasi lembaga
penyelenggara yang tidak jauh dari pemukiman penduduk peserta program. 

 Kurikulum dan perangkat pengajaran disusun oleh masing-masing lembaga sesuai
dengan kebutuhan dunia kerja/ kewirausahaan tanpa melupakan tujuan
pendidikan. 

 Untuk membantu proses belajar mengajar, lembaga pelaksana program 
memberikan modul pembelajaran atau materi-materi yang sesuai dengan
pengetahuan yang akan diajarkan kepada peserta didik.

 Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan metode praktek, ceramah, serta
diskusi. 

 Evaluasi pembelajaran dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik yang 
sudah diberi pelatihan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara tertulis dan secara
praktek. 

 Seluruh rangkaian kegiatan KWD/KWK yang dilaksanakan oleh penyelenggara
dirangkai dan dimonitoring dengan administrasi keuangan, daftar hadir, foto peserta
dan pemateri, serta laporan berkala maupun laporan akhir.Sebagai bukti
terlaksananya kegiatan, beberapa media digunakan sebagai alat dokumentasi
seperti kamera, video, komputer, kertas file, CD dan lainnya.

 Dalam proses belajar mengajar lembaga umumnya mewajibkan pesertanya untuk
mengikuti secara utuh,  dan berdasarkan info yang didapatkan umumnya peserta
sangat antusias, senang mengikuti kegiatan yang diiukutinya.



Evaluasi 

 Berdasarkan  data yang diperoleh  sebanyak 92,3 %  
lembaga pelatihan melaksanakan evaluasi.  Evaluasi yang 
dilaksanakan berupa pengujian hasil pembelajaran teori 
dan praktik.    Lebih dari setengahnya  yaitu 53,84% 
lembaga melaksanakan uji kompetensi. Data  berikut 
menunjukan  jenis ujian yang dilakukan. Berikut lembaga 
pelatihan yang melaksanakan evaluasi

 Cara melakukan evaluasi hasil belajar dilakukan secara 
tertulis untuk  materi teori dan evaluasi berupa  praktik oleh 
lembaga penyelenggara. Pelaksanaan evaluasi belajar itu 
sendiri dilakukan oleh penyelenggara. Beberapa lembaga 
yang menggunakan DU/DI untuk uji kompetensi, atau 
pengujian dilakukan oleh  assesor bagi lembaga yang  
Lembaga sertifikasinya sudah  ada misalnya untuk Tata 
Rias dan Tata Boga. Namun secara umum evaluasi hasil 
belajar diserahkan pada instruktur dan lembaganya 
masing-masing.



Kondisi Output 

 Pada prinsipnya lembaga pelaksana kegiatan

menindak lanjuti programnya dengan 3 (tiga) 

cara, yaitu

(1) menempatkan lulusannya di perusahaan yang 

relevan, misalnya di perusahaan roti atau

catering 

(2) dibuat kelompok kecil dengan rata-rata 3 

orang untuk melakukan usaha dengan diberi

modal dan pendampingan.

(3) melakukan usaha mandiri dengan didampingi
oleh tutor atau nara sumber. 



LUARAN HASIL PENELITIAN:Informasi hasil 

evaluasi Program KWD/KWK di DIY, 

yang mencakup:

 Kondisi konteks, input proses dan
produk, maka pelaksanaan
KWD/KWK  secara umum sudah
memenuhi kriteria yang ditetapkan, 
sehingga persyaratan mutu yang 
diajukan dalam pedoman
pelaksanaan masih bisa digunakan.

 Keberhasilan program dalam 
mengatasi pengangguran mencapai
74% peserta yang dapat bekerja atau
berwirausaha (dari 80% tuntutan yang 
ditetapkan).



 Perubahan  Sebelum dan Sesudah Program 
Pelatihan, yakni sebanyak 34,53% peserta 
mengalami kemajuan  dalam memperbaiki  
kehidupannya melalui kegiatan wirausaha baik 
yang bersifat intrapreneur (17,57%) maupun 
entrapreuneur (16,96%).

 peningkatan produktivitas setelah mengikuti 
pelatihan, dari yang tidak mempunyai pekerjaan 
atau menganggur, kemudian setelah mengikuti 
program pelatihan dapat  bekerja pada orang lain. 
Selain itu mereka  yang hanya beraktifitas sebagai 
ibu rumah tangga dapat melakukan aktifitas 
tambahan  dengan cara usaha secara mandiri dan 
secara kelompok. Dari seluruh responden yang 
merasakan adanya peningkatan   produktivitas 
sebanyak 64,24% 

Hal tersebut dilihat dari:



 Sesudah program pelatihan  sebagian besar 

peserta (73,93%) sudah bekerja dan hanya 

seperempatnya saja (26,06%) yang  belum 
bekerja.  



.


