
 

A. Judul: Rintisan Wirausaha Baru Melalui Program life skill Berbasis Potensi  Daerah 

Untuk Meningkatkan Pendapatan Keluarga 

B. Analisis Situas 

Perkembangan informasi dan komunikasi, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta perubahan struktur ketenagakerjaan di era global memerlukan kualitas 

Sumberdaya Manusia (SDM) yang handal. Penelitian yang dilakukan Bank Dunia (Muclas 

Samani, 2008) menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara dalam era global ditentukan 

oleh faktor-faktor : (1) inovasi dan kreatifitas (45 %), jaringan kerjasama/networking (25 %), 

teknologi/technology (20%), dan sumberdaya alam/natural resources (10 %). Suatu bangsa 

yang memiliki keunggulan komparatif dalam sumberdaya alam, akan tidak banyak berbuat 

dalam kancah persaingan global tanpa didukung oleh keunggulan sumberdaya manusia 

Berdasarkan kondisi tersebut di atas jelas bahwa kata kunci untuk bersaing dalam era 

global adalah kualitas sumberdaya manusia (SDM). Namun demikian terdapat hal yang cukup 

memprihatinkan mengenai kondisi SDM di Indonesia. Dari berbagai survey internasional, 

peringkat Indonesia selalu menunjukkan penurunan serta berada di posisi bawah. Berdasarkan 

laporan UNDP tahun 2006, peringkat Human Development Index (HDI) Indonesia berada pada 

posisi 108 dari 177 negara. Sementara peringkat HDI Indonesia dibandingkan dengan negara-

negara di kawasan Asia pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 1. 

Perbandingan HDI Indonesia dengan Negara lain 

Negara 
Tahun 

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 

Thailand 58 76 70 74 76 73 74 

Malaysia 59 61 59 58 59 61 61 

Philipina 100 77 77 85 83 84 84 

Indonesia  104 109 110 112 111 110 108 

China 111 99 96 104 94  81 

Vietnam 120 108 109 109 112 108 109 

      Sumber: UNDP HDI Rank (1995, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006) 

 

Dari Tabel 1 di atas, dapat terlihat betapa posisi Indonesia tidak jauh berubah sejak 

tahun 1995, bahkan antara tahun 2003,2004 dan 2006 tidak mengalami perubahan 



peringkat, bila di lihat dari jumlah negara yang di survei. Indonesia berada diperingkat 

112 dari 175 negara (2003) dan 111 dari 177 negara (2004) serta 108 dari 177 negara 

(2006). 

C. HDI merupakan salahsatu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Selain pendidikan, aspek 

lain yang secara langsung turut menyumbang rendahnya kualitas SDM yang tercermin 

dalam HDI adalah derajat kesehatan dan tingkat penghasilan masyarakat. Dengan kata 

lain kemiskinan merupakan penyumbang terhadap rendahnya kualitas sumberdaya 

manusia 

 

 Era gobalisasi sudah banyak membawa perubahan, dari masyarakat pertanian menjadi 

masyarakat industri dan sekarang kita sudah berada dalam masyarakat informasi. Sudah tentu ini 

merupakan generalisasi yang sangat kasar atau umum. Sebab masih banyak masyarakat didunia 

yang baru menginjak era industri, bahkan banyak pula yang belum beranjak dari era pertanian. 

Kalau dilihat dari ciri-ciri utamanya, masyarakat Indonesia sebagian besar masih berkutat dalam 

masyarakat pertanian, meskipun sudah ada tanda-tanda hadirnya ekonomi industri. Sedang 

ekonomi informasi kita masih sering ketinggalan. 

 Keadaan seperti tersebut di atas masih dihadapi dibeberapa Kabupaten di Indonesia, 

termasuk Kabupaten Gunungkidul khususnya di kecamatan Wonosari. Di desa ini  sebagian 

besar penduduknya adalah petani. Keadaan petani sampai saat ini masih belum menggembirakan 

karena hasil yang diperoleh tidak seimbang dengan biaya yang dikeluarkan dalam menggarap 

lahannya, terlebih mereka hanya sebagai petani penggarap, bukan pemilik lahan. Kondisi 

ekonomi masyarakatpun masih banyak yang belum seperti yang diharapkan. Untuk memenuhi 

kebutuhan sehari-haripun mereka belum tercukupi, termasuk tidak mampu untuk memenuhi 

beaya  pendidikan bagi anak-anaknya. Hal ini dibuktikan, berdasarkan data dari BKKBN  

 Di samping itu besarnya biaya pendidikan terutama jenjang pendidikan tingkat menengah 

maupun tinggi, juga mengakibatkan banyak perempuan yang tidak bisa melanjutkan studinya 

khususnya di desa Piyaman dan Pakel Jaluk wilayah Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan hasil 

wawancara dari warga setempat banyak anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan sekolah 

dan akhirnya menganggur / hidup berumah tangga karena belum punya bekal untuk bisa hidup 

mandiri.  

 Selain itu krisis yang berkepanjangan, menyebabkan angka pengangguran yang terus 

meningkat. Persaingan tenaga kerja yang semakin ketat dan tenaga kerja Indonesia yang belum 



mampu bersaing dengan tenaga asing menambah sempitnya lapangan kerja yang bisa diraih. 

Sehubungan dengan itu maka dalam rangka memberdayakan perempuan baik didesa maupun 

didaerah terutama yang berhubungan dengan masalah peningkatan penguasaan tentang 

kecakapan hidup perlu kiranya melakukan pengabdian kepada masyarakat yang diharapkan dapat 

membekali masyarakat untuk lebih mandiri, cerdas, terampil, berbudi luhur dan mampu 

memecahkan serta mengatasi permasalahan kehidupan yang dihadapi.. 

 Sehubungan dengan hal tersebut di atas, khususnya bagi warga Wonosari Gunung Kidul ini, 

perlu adanya pola pembelajaran keterampilan keluarga agar menjadi kecakapan hidup yang 

berguna.. Kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang untuk mampu menghadapi 

problema hidup dan kehidupan dengan wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara proaktif 

mencari solusi sehingga akhirnya mampu mengatasinya. Maka perlu pembelajaran yang dengan 

sengaja dirancang untuk membekali peserta didik dengan kecakapan hidup dan kehidupan yang 

secara integratif memadukan kompetensi generik dan spesifik guna memecahkan dan mengatasi 

problema kehidupan. Di samping itu juga adanya peran ganda perempuan dibidang domistik dan 

publik yang seharusnya berlajan beriringan maka kiranya program pembelajaran untuk 

perempuan diharapkan dapat memberikan solusi yang sangat bermakna.  

 Hasil penelitian yang dilakukan Prapti Karomah dkk tentang Pengembangan Pendidikan 

Keaksaraan Melalui Keterampilan Kerumah Tanggaan menemukan bahwa belajar membaca 

sambil belajar memasak dapat meningkatkan kecepatan membaca dan memberikan motivasi 

belajar yang tinggi pada peserta didik (Prapti Karomah, 2006) dan hasil penelitian Marwanti dkk 

menemukan bahwa     ............................... 

  Berdasarkan hasil hasil survei awal desa Ngerboh dan Pakel Jaluk termasuk daerah yang 

penduduknya, khususnya perempuan termasuk ibu rumah tangga  usia produktif banyak yang 

menganggur  ( menurut Ibu Tri Nuryani sebagai ketua kelompok belajar ada sekitar 45 orang). 

Keterampilan membuat pelengkap busana (membuat jilbab) dan makanan kudapan menggunaan 

bahan lokal  merupakan pilihan life skill yang diminati. Pembuatan jilbab dengan hiasan 

sulaman saat ini sangat diminati konsumen domestic maupun Luar Negeri. .Di Indonesia sendiri 

banyak industri busana yang banyak membutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dalam bidang 

sulaman. Dengan dasar tersebu ternyata memamng dibuktikan bahwa para paeserta yang 

mengikuti kegiatan 80% menghasilkan jilbab yang berkualitas dan memenhi standar untuk 

dipasarkan. Oleh karena itu kegiatan tersebut perlu ditindak lanjuti agar ilmu dan keterampilan 



yang telah berhasil dimilki masyarakat dan punya nilai skonomi tersebut dapat dimanfaatkan 

untuk kehidupan diri sendiri maupun keluarganya.Disamping itu juga untuk mengangkat 

Yogyakarta sebagai daerah Pariwisata perlu mengangkat potensi daerah melalui berbagai 

makanan yang diolah tidak sekedar untuk konsumen dalam negeri tetap juga untuk konsumen 

manca Negara, 

 Atas dasar pemikiran tersebut pengabdi merasa terpanggil untuk membantu memberikan 

tindakan lanjutan keterampilan membuat pelengkap busana dengan hiasan sulaman dan membuat 

makanan kudapan menggunakan bahan lokal bagi ibu-ibu rumah tangga dan remaja putus 

sekolah di desa Ngerboh dan Pakel Jaluk tersebut sehingga  mereka punya bekal untuk bisa 

hidup mandiri, mereka merasa masih punya arti, harga diri dan tetap merasa eksis sebagai 

generasi penerus dan anggota masyarakat terlebih untuk membantu menambah penghasilan 

keluarga. 

 

D. Landasan Teori 

Pengertian 

Kewirausahaan berasal dari kata wira yang artinya berani dan usaha, yang berarti suatu 

upaya menggerakkan seluruh pikiran untuk mencapai tujuan tertentu. Dahulu orang 

mengenalnya dengan konsep kewiraswastaan yang sebenarna juga bermakna sama, wira artinya 

berani, swa artinya usaha dan swasta artinya mandiri. Secara sederhana kewirausahaan diartikan 

sebagai kegiatan yang dikelola secara mandiri dengan keberanian untuk menanggung segala 

risiko yang mungkin muncul dari kegiatan tersebut. Orang yang melakukan kegiatan 

kewirausahaan itulah yang disebut sebagai wirausahawan. Seorang wirausahawan mempunyai 

fungsi yang spesifik yaitu mampu mengambil faktor-faktor produksi baik berupa lahan, tenaga 

kerja maupun modal dan mendayagunakannya untuk memproduksi barang atau jasa (memulai 

suatu bisnis) . 

Manfaat Kewirausahaan 

Paling sedikit terdapat empat manfaat dari kewirausahaan. Manfaat tersebut adalah: 

1) Memperkuat pertumbuhan ekonomi. Kewirausahaan mampu menciptakan lapangan kerja 

baru sehingga mendorong kegiatan perekonomian. 



2) Meningkatkan produktivitas. Hal ini berkaitan dengan salah satu fungsi kewirausahaan, 

yaitu berusaha memperbaiki teknik produksi sehingga dapat bekerja lebih efektif dan 

efisien. Pada akhirnya produktivitas akan dapat meningkat. 

3) Menciptakan teknologi, produk, dan jasa baru. Salah satu ciri dari wirausahawan adalah 

selalu mencoba berpikir kreatif dan inovatif sehingga mereka akan mengembangkan 

teknologi, produk maupun jenis jasa baru guna memenuhi kebutuhan yang semakin 

beraneka ragam. 

4) Mengubah dan meremajakan persaingan pasar. Seorang wirausahawan yang sukses akan 

dapat mengubah pola persaingan yang ada dalam suatu pasar tertentu dengan 

meluncurkan produk yang lebih variatif ,inovatif, ataupun memiliki fungsi yang sama 

dengan harga yang lebih terjangkau.  

 

Imbalan Bagi Kewirausahaan 

Tiap orang tertarik pada kewirausahaan karena adanya berbagai imbalan yang kuat. 

Imbalan ini dapat dikelompokkan dalam tiga kategori dasar seperti tercantum berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hambatan Terhadap Kewirausahaan 

 Ada beberapa alasan yang mungkin muncul sebagai hambatan dalam memasuki dunia 

kewirausahaan. Hambatan tersebut bukanlah sesuatu yang bersifat mati dan yang terpenting 

adalah bagaimana kita dapat mensikapinya untuk menjadi wirausahawan yang sukses. 

Menurut Karl. Vesper hambatan yang umum dari kewirausahaan diantaranya adalah: 

1) Kurang mengenal pasar 

2) Kurang ketrampilan teknis 

Imbalan Kewirausahaan 

Laba 
 

Bebas dari 

batasan gaji 

standar 

Kebebasan 
Bebas dari 

pengawasan 

dan aturan 

organisasi 

Kepuasan Menjalani 

Hidup 
Bebas dari rutinitas, 

kebosanan dan pekrjaan 

yang tidak menantang 



3) Kurang modal awal 

4) Kurang memahami seluk beluk bisnis 

5) Mudah merasa puas dan tidak bermotivasi 

6) Hambatan legal, peraturan dan birokrasi 

 

 

WIRAUSAHAWAN 

 Wirausahawan adalah pengusaha yang memiliki ciri-ciri dan kemampuan tertentu untuk 

menciptakan sesuatu yang baru. 

Berbagai definisi mengenai wirausahawan adalah: 

 Orang yang imajinatif, ditandai dengan kemampuannya dalam menetapkan sasaran 

dan bagaimana ia dapat mencapai sasaran tersebut. Ia memiliki kesadaran yang 

tinggi untuk menemukan peluang dan membuat keputusan dengan menerapkan 

inovasi yang memiliki risiko moderat (Fillion, 1988). 

 Orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara 

produksi baru, menyusun operasi untuk pengadaan produk baru, mengatur 

permodalan dan pemasarannya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989). 

 

Secara garis besar seorang wirausahawan diharapkan memiliki tiga komponen utama yaitu: 

1. Kepribadian 

2. Motivasi dan kemampuan 

3. Fasilitas dan pertumbuhan.  

Masing-masing butir di atas dapat diuraikan lebih kompleks menjadi: 

Kepribadian dipengaruhi oleh: 

 Sikap dan tingkah laku 

 Latar belakang pendidikan 

 Kondisi lingkungan 

 Bakat dan bawaan 

 Keimanan 

Motivasi dipengaruhi oleh: 

 Tingkat pendidikan 



 Tingkat kemampuan ekonomi 

 Gaya hidup dan nilai-nilai yang dianut 

 Tekanan dari pihak-pihak eksternal 

 Persepsi individu 

Fasilitas dan pertumbuhan dipengaruhi oleh: 

 Tingkat kemajuan kehidupan 

 Trend kebutuhan yang ada 

 Peluang dan keterbatasan sumber 

 Kepercayaan pihak eksternal 

 Subsidi pemerintah 

 

 Selain itu penelitian menunjukkan adanya faktor-faktor psikologi maupun sosiologi yang 

merupakan karakteristik dari wirausahawan. 

A. Faktor-faktor Psikologi 

 Seperti halnya orang kebanyakan maka wirausahawan bersifat kompleks dan tidak ada 

satu teori pun yang dapat menjelaskan secara pasti semua tingkah laku mereka. Teori pertama  

mengenai psikologi kewirausahaan dikemukakan oleh David McClelland pada tahun 1960-an , 

bahwa wirausahawan mempunyai kebutuhan untuk berprestasi (need  achievement) yang 

akhirnya mendorong mereka untuk mencapai hasil yang lebih bagus. Orang dengan kebutuhan 

prestasi yang lebih tinggi suka mengambil risiko tentunya dengan alasan yang rasional, dan 

risiko itulah yang mendorong mereka untuk berusaha lebih keras. 

 Sedangkan Thomas Begley dan David P. Boyd merumuskan adanya lima dimensi yang 

terdapat pada diri seorang wirausahawan: 

1) Kebutuhan untuk berprestasi. Hal ini sesuai dengan konsep yang sebelumnya telah 

dikemukakan oleh Mc Clelland. 

2) Letak kendali terutama terdapat diri individu itu sendiri. Psikolog J. B Rotter 

menyebutkan adanya dua jenis pengendalian yaitu internal locus of control (kepercayaan 

bahwa kesuksesan seseorang tergantung pada usahanya sendiri) dan external locus of 

control (kepercayaan bahwa kehidupan seseorang lebih dikendalikan oleh keberuntungan 

atau nasib daripada usahanya sendiri) Wirausahawan memiliki pengendalian ke dalam 

yang lebih tinggi. Mereka adalah orang yang percaya pada dirinya sendiri, mengakui 



adanya masalah dalam mendirikan bisnis baru tetapi mempercayai kemampuan dirinya 

untuk mengatasi masalah tersebut. 

3) Toleransi terhadap risiko. Seorang wirausahawan harus memiliki keberanian untuk 

menanggung risiko. Sifat inilah yang nanti  menjadi faktor utama bagi seseorang untuk 

memutuskan berbisnis atau tidak.  

4) Toleransi terhadap keragu-raguan. Seorang wirausahawan pasti mengalami banyak 

keragu-raguan karena mereka melakukan sesuatu untuk pertama kalinya dan adakalanya 

belum pernah ada orang lain yang melakukan hal tersebut. 

5) Tingkah laku yang mengacu pada dorongan untuk selalu melakukan lebih banyak hal 

dengan waktu yang lebih sedikit. 

 Sedangkan Meredith memberikan ciri-ciri wirausahawan sebagai orang yang (1) percaya 

diri; (2) berorientasi tugas dan hasil; (3) berani mengambil risiko; (4) berjiwa kepemimpinan; (5) 

berorientasi ke depan.  

 

B. Faktor Sosiologi 

1) Kurangnya kesempatan untuk maju dan mengembangkan diri. Seseorang sebenarnya 

telah bekerja di perusahaan/ orang lain dengan gaji yang layak, akan tetapi peraturan, 

situasi atau kondisi dari tempat kerja menghambat dirinya untuk dapat berkembang 

secara optimal sehingga ia akan memilih memasuki dunia wirausaha. 

2) Adanya diskriminasi dari majikan/ atasan. Hal ini seringkali dialami kaum wanita yang 

bekerja di perusahaan dan mengalami kesulitan mencapai jalur karier yang tinggi. Pada 

akhirnya mereka merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja mereka lagi. Dengan 

wirausaha mereka secara bebas bertindak, berkreasi dan berkembang tanpa adanya 

diskriminasi. 

 

Bagaimana menjadi wirausahawan? 

Selama ini orang selalu terpaku bahwa untuk memulai suatu kegiatan kewirausahaan 

diperlukan banyak modal yang sifatnya lebih ke arah materiil dan langsung enggan mengawali 

bila tidak tersedia modal dalam jumlah cukup besar. Memang dalam pendirian suatu usaha 

diperlukan modal material yang (apabila mau) bisa diperoleh dengan banyak cara, misalnya 

mengundang pihak luar (investor) untuk ikut menanam modal, meski hanya berasal dari 



kalangan kerabat/ teman dekat dengan imbalan pembagian keuntungan; mengajukan pinjamna 

lunak ke pihak ketiga (bank). Apalagi saat sekarang ini pemerintah sudah memberikan berbagai 

kebijakan yang memudahkan penyaluran kredit lunak bagi usaha kecil. Faktor terpenting yang 

justru sering banyak dilalaikan adalah diri wirausahawan itu sendiri. Seorang wirausahawan yang 

tangguh harus mempunyai beberapa karakteristik tertentu yang meliputi unsur pengetahuan, 

ketrampilan, sikap mental dan kewaspadaan serta intuisi.  

Pengetahuan mencirikan aspek kognitif dari individu, yaitu tingkat kemampuan berpikir 

seseorang yang umumnya lebih banyak ditentukan oleh tingkat pendidikan baik formal maupun 

non formal. Makin tinggi dan luas pendidikan yang diperoleh maka semakin kaya pula 

pengetahuan yang dimiliki. Unsur kedua yaitu ketrampilan lebih merujuk pada aspek konatif 

berupa kerja fisik anggota badan untuk berkarya. Tingkat ketrampilan seseorang selain 

dipengaruhi oleh pendidikan secara lebih besar ditentukan oleh banyaknya pengalaman dan 

latihan yang dijalankan. Sedangkan unsur ketiga berupa sikap mental mencirikan respon, 

tanggapan dan perilaku seseorang apabila dihadapkan pada situasi tertentu. Unsur yang terakhir 

yaitu kewaspadaan adalah perpaduan dari aspek kognitif dan sikap mental, merupakan pemikiran 

/ tindakan seseorang terhadap sesuatu yang diduga akan dialaminya. Di dalam menjalankan suatu 

usaha, kewaspadaan ini sangatlah penting karena keberhasilan usaha sering kali ditentukan oleh 

kemampuan kita memperkirakan apa yang akan terjadi. Di sinilah letak pentingnya intuisi, yang 

tidak dapat dengan serta merta dapat diperoleh individu yang baru saja menerjuni bisnis tertentu. 

Aspek intuisi ini secara bertahap umumnya akan terasah seiring dengan semakin banyaknya 

pengalaman yang menempa seorang wirausahawan.  

Dari kesemua unsur tersebut, yang terutama akan dibahas adalah yang terkait dengan 

sikap mental. Hal ini disebabkan dua unsur lainnya (pengetahuan dan ketrampilan) dapat 

diperoleh lewat pendidikan. Demikian pula kewaspadaan, yang terasah sedikit demi sedikit 

apabila wirausahawan telah berkecimpung dalam bisnisnya selama beberapa waktu. Tidak 

adanya sikap mental positif justru yang banyak dijumpai pada mereka yang sebenarnya (ingin) 

menjadi wirausahawan dan akhirnya menjadi hambatan psikologis yang mengganggu. Ada 

beberapa sikap mental positif yang perlu dimiliki oleh seorang wirausahawan antara lain adalah: 

1. Berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Dengan penuh perhitungan 

wirausahawan harus dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang sekiranya menjadi 

penghambat atau pendorong serta upaya apa yang dapat dilakukan untuk memperkecil/ 



memperbesar faktor tersebut. Kemampuan wirausahawan mengambil risiko akan 

meningkat karena adanya keyakinan pada dirinya terkait dengan pengetahuan maupun 

ketrampilan yang dimiliki, kesediaan menggunakan kemampuannya untuk mengubah 

keadaan demi mencapai keuntungan dan kemampuan menilai situasi risiko secara 

realistis untuk mengambil peluang. 

2. Memiliki komitmen dan kemauan keras. Dua karakteristik ini akan membantu 

wirausahawan mencapai target yang telah ditetapkan. 

3. Memiliki kejujuran dan dapat dipercaya. Merupakan modal untuk menjalin relasi dengan 

berbagai pihak dalam jangka panjang, yang akhirnya akan menunjang kesuksesan usaha 

yang dijalankan. 

4. Kreatif. Berpikir dan bertindak kreatif dapat dilatih dalam diri setiap wirausahawan 

dengan selalu berusaha menghasilkan gagasan cemerlang, memiliki kepekaan terhadap 

lingkungan dan sikap serta perilakunya dimotivasi oleh masalah-masalah yang 

menantang.  

5. Percaya diri dan tidak pemalu. Wirausahawan harus memiliki keyakinan yang kuat 

terhadap kemampuan yang dimiliki. Di sini tidak berarti bahwa ia tidak mengakui 

keunggulan orang lain atau tidak menyadari kelemahan diri sendiri. Percaya diri dalam 

hal ini lebih bermakna bila wirausahawan yakin dapat mengatasi kelemahan pribadinya, 

mencari solusi dari setiap kesulitan yang dihadapi serta ada kesediaan untuk terus-

menerus meningkatkan kemampuannya. Rasa malu dan gengsi juga banyak menjadi 

hambatan utama, misalnya: kita sering mendengar orang mengatakan “kalau berbisnis 

seperti ini, apa kata tetangga, saudara dan sebagainya”. Hal inilah yang harus dibuang 

jauh-jauh. Seorang wirausahawan tidak boleh terpaku pada standar nilai yang 

(sebenarnya) dibuat oleh diri kita sendiri dan mau melakukan ha-hal yang selama ini 

(mungkin) dianggap kurang pantas asalkan tidak bertentangan dengan nilai agama, susila 

dan hukum. 

6. Tidak bergantung pihak lain. Seorang wirausahawan mau untuk berkarya tanpa harus 

menunggu uluran tangan dari pihak lain. Ia juga tidak mau bergantung pada alam, 

melainkan berusaha untuk menundukkan tekanan alam. 



7. Mampu bekerjasama dalam tim. Setangguh apa pun wirausahawan, ia tidak akan dapat 

menjalankan bisnis seorang diri, oleh karena itulah dibutuhkan kemampuan bekerja 

dengan orang lain  dan kelompok.  

8. Mempunyai kemampuan manajerial dan kepemimpinan. Dilihat dari hakekat 

pekerjaannya, seorang wirausahawan adalah seorang pemimpin dan manajer. 

Wirausahawan harus mampu mencari peluang, memulai usaha, mengumpulkan dan 

mengelola sumber daya, menentukan tujuan dan memimpin orang lain untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.  

Perlu untuk selalu diingat bahwa semua sikap mental tersebut pada dasarnya dapat 

dipelajari, dikembangkan dan dilatih terus-menerus, hanya saja dibutuhkan adanya niat dan 

kemauan keras.  

  

 

 

Bisnis/ Usaha Kecil 

Secara teoretis bentuk bisnis kecil dapat diklasifikasikan menjadi: 

1) Marginal firms (perusahaan kecil). Bentuk usaha ini memberikan hasil yang wajar 

bagi pemiliknya. 

2) Attractive small firms (perusahaan kecil yang menarik). Perusahaan ini 

menawarkan laba yang cukup besar bagi pemiliknya. 

3) High potential ventures (perusahaan yang berpotensi tinggi). Jenis bisnis ini 

mempunyai prospek menjanjikan pada pertumbuhannya. 

 

Bisnis kecil berdasarkan pasal 5 UU No.9 tahun 1995: 

(1) Kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau 

b. Memiliki hasil tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 

c. Milik Warga Negara Indonesia 



d. Berdiri senidir, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah 

atau Usaha Besar 

e. Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan 

usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. 

(2) Kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, nilai nominalnya dapat diubah 

sesuai dengan perkembangan perekonomian, yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Ciri-ciri bisnis kecil dapat dilihat berdasarkan aspek manajemen, modal, dan daerah operasi. 

1.  Aspek Manajemen 

Pihak yang bertindak sebagai manajer dalam sebuah usaha kecil biasanya adalah pemilik. Ia 

jugalah yang akan membuat perencanaan, mengorganisasikan, mengendalikan, dan 

mengambil keputusan. Jadi selain sebagai investor dia juga merangkap sebagai pekerja. 

 

 

2.  Kebutuhan Modal 

Jumlah modal yang dibutuhkan biasanya relatif kecil, sehingga cukup didanai oleh seorang 

atau beberapa orang secara terbatas. 

3.  Daerah Operasi 

Pada awalnya, daerah operasi untuk usaha kecil bersifat lokal, namun tidak tertutup 

kemungkinan untuk menembus pasar yang lebih luas misal pasar nasional atau internasional 

apabila bisnis telah berkembang dengan baik dan memungkinkan. 

 

Kelebihan dari bisnis kecil adalah: 

 Bebas menentukan aktivitas 

 Fleksibel dalam mengadaptasi kebutuhan modal 

 Fleksibel dalam struktur organisasi, di mana pemilik dapat merangkap sebagai manajer 

 Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki. 

 Mudah dalam proses pendirian 

 Memiliki kecenderungan untuk survive (bertahan)                                     

 



Kelemahan bisnis kecil diantaranya: 

 Terbatasnya kemampuan manajerial yang dimiliki 

 Ketidakmampuan untuk menjalin kerjasama, negoisasi dengan pihak lain sehingga 

kebanyakan bisnis kecil bersifat menunggu, tidak proaktif. 

 Keterbatasan mendapat modal. Jika modal pemilik habis, maka bisnis sulit berkembang, 

sementara pihak lain kurang percaya untuk mengucurkan dana. 

 

Tantangan yang dihadapi bisnis kecil saat ini: 

1. Pertumbuhan superstore 

2. Perluasan penggunaan teknologi informasi dan internet. 

 Pure click company 

 Brick and click company 

3. Timbulnya perekonomian global 

 

 

 

 

PERKEMBANGAN BISNIS KECIL 

Iklim Usaha 

 Pemerintah menumbuhkan iklim usaha bagi bisnis kecil melalui penetapan perundang-

undangan dan kebijaksanaan yang meliputi aspek: 

1) Pendanaan. Dalam bidang ini pemerintah menetapkan UU dan kebijakan dengan tujuan: 

a. Memperluas sumber pendanaan 

b. Meningkatkan akses terhadap sumber pendanaan 

c. Memberikan kemudahan dalam pendanaan 

2) Persaingan.  Dalam bidang ini pemerintah menetapkan UU dan kebijakan n dengan tujuan: 

a. Meningkatkan kerjasama sesama usaha kecil dalam bentuk koperasi, asosiasi, dan 

himpunan kelompok usaha untuk memperkuat posisi tawar usaha kecil. 

b. Mencegah pembentukan struktur pasar yang dapat melahirkan persaingan yang tidak 

wajar dalam bentuk monopoli, oligopoli yang merugikan usaha kecil. 



c. Mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan 

atau kelompok tertentu yang merugikan usaha kecil. 

3) Prasarana. Dalam bidang ini pemerintah menetapkan UU dan kebijakan dengan tujuan: 

a. Mengadakan prasarana umum yang dapat mendorong dan mengembangkan pertambahan 

usaha kecil. 

b. Memberikan keringanan tarif prasarana tertentu bagi usaha kecil. 

4) Informasi. Dalam bidang ini pemerintah menetapkan UU dan kebijakan dengan tujuan: 

a. Membentuk dan memanfaatkan bank data dan jaringan informasi bisnis 

b. Mengadakan dan menyebarkan informasi mengenai pasar, teknologi, desain dan mutu. 

5) Kemitraan. Dalam bidang ini pemerintah menetapkan UU dan kebijakan dengan tujuan 

a. Mewujudkan kemitraan antara usaha kecil dan bidang lainnya. 

b. Mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan usaha kecil dalam pelaksanaan transaksi 

usaha. 

6) Perizinan. Dalam bidang ini pemerintah menetapkan UU dan kebijakan dengan tujuan  

a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan. 

b. Memberikan kemudahan persyaratan untuk memperoleh perizinan. 

7) Perlindungan. Dalam bidang ini pemerintah menetapkan UU dan kebijakan dengan tujuan 

a. Menentukan tempat usaha yang meliputi pemberian lokasi di pasar, ruang pertokoan, 

sentra industri dll. 

b. Melindungi bidang dan jenis kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat 

padat karya, serta mempunyai nilai seni budaya yang bersifat turun-temurun. 

c. Mengutamakan penggunaan produk yang dihasilkan usaha kecil. 

d. Mengatur pengadaan barang atau jasa dan pemborongan kerja Pemerintah. 

e. Memberikan bantuan konsultasi hukum dan pembelanjaan. 

 

Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil 

 Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat melakukan pembinaan dan pengembangan 

usaha kecil dalam bidang: 

1) Produksi dan pengolahan, dilakukan dengan cara 

a. Meningkatkan manajemen  serta teknik produksi dan pengolahan 

b. Meningkatkan kemampuan rancang bangun dan perekayasaan. 



c. Memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana produksi dan 

pengolahan, bahan baku, bahan penolong dan kemasan. 

2) Pemasaran, dilakukan dengan: 

a. Melaksanakan penelitian dan pengkajian pemasaran 

b. Meningkatkan kemampuan manajemen dan teknik pemasaran. 

c. Menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji coba pasar 

d. Mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi 

e. Memasarkan produk usaha kecil. 

3) Sumber daya manusia, dilakukan dengan: 

a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan 

b. Meningkatkan ketrampilan teknis dan manajerial 

c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan, pelatihan dan konsultasi usaha 

kecil. 

4) Teknologi, dilakukan dengan: 

a. Meningkatkan kemampuan di bidang teknologi produksi dan pengendalian mutu 

b. Meningkatkan kemampuan di bidang penelitian untuk mengembangkan desain dan 

teknologi baru. 

c. Menerapkan kerjasama dan alih teknologi. 

d. Meningkatkan kemampuan memenuhi standarisasi teknologi. 

e. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penelitian dan mengembangkan bidang 

desain dan teknologi bagi usaha kecil. 

 

 

Pembiayaan dan Penjaminan 

Pembiayaan yang disediakan meliputi: 

1) Kredit perbankan 

2) Pinjaman lembaga keuangan bukan bank 

3) Modal ventura 

4) Pinjaman dari dana penyisihan sebagian laba BUMN 

5) Hibah 

Untuk meningkatkan akses usaha kecil terhadap pembiayaan maka pemerintah: 



a. Meningkatkan kemampuan menyusun studi kelayakan. 

b. Meningkatkan kemampuan manajemen keuangan 

c. Menumbuhkan dan mengembangkan lembaga penjamin. 

 

MERANCANG DAN MERENCANAKAN SUATU BISNIS 

 

Bagaimana Mendirikan Suatu Bisnis  

Jenis-jenis ide untuk memulai suatu usaha 

 

Sumber ide awal pendirian bisnis dapat berasal dari: 

1) Pengalaman pribadi 

2) Minat 

3) Penemuan secara tidak sengaja 

4) Pencarian ide dengan penuh pertimbangan 

 

Sedangkan M.Husain Kasim menyebutkan beberapa langkah dalam memulai suatu usaha: 

1) Mendata potensi dan asset yang dimiliki. Sebelum merencanakan suatu usaha, maka 

terlebih dahulu Anda harus mendata kemampuan dan potensi diri Anda, misalnya 

ketrampilan memasak, menjahit, pengetahuan komputer dsb. Selain itu juga modal baik 

berupa uang, relasi maupun asset barang. Misalnya tempat tinggal Anda (garasi, teras) 

dapat digunakan sebagai tempat awal mendirikan usaha.  

2) Memahami kebutuhan dan kondisi di sekitar Anda. Kebutuhan ada yang sifatnya jangka 

pendek, menengah atau jangka panjang.Ada pula yang sifatnya insidentil ataupun 

berkelanjutan. Selain itu Anda juga perlu mengamati kondisi, baik itu aktivitas ekonomi, 

Pasar Baru Ide Jenis A 

Teknologi Baru 

Ide Jenis C Manfaat Baru 

Ide Jenis B 



perilaku sosial, tingkat usia dll. Catatlah kondisi yang dapat menunjang misalnya ada 

tidaknya pemasok dan perusahaan lain yang mungkin dapat dijadikan mitra usaha. 

3) Menjalin hubungan dengan berbagai pihak, baik yang terkait secara langsung maupun 

tidak langsung dengan rencana bisnis yang akan dijalankan. Hubungan baik ini akan 

menjadi saluran promosi yang efektif sekaligus membantu menumbuhkan loyalitas 

pelanggan. 

 

 Setelah memperoleh ide dan gambaran sekilas tentang sebuah bisnis maka perlu dibuat 

business plan atau perencanaan bisnis. Sebuah perencanaan bisnis merupakan dokumen yang 

mengidentifikasikan ide dasar dan ruang lingkup pendirian bisnis sekaligus menyajikan 

pendekatan yang dipakai oleh wirausahawan guna mengeksploitasi kesempatan bisnis tersebut, 

baik dari segi operasional, pemasaran, manajemen maupun keuangan.  

Perencanaan bisnis ini mempunyai dua fungsi utama: 

1) Membantu wirausahawan mengidentifikasi variabel-variabel penting yang akan 

menentukan keberhasilan/kegagalan bisnis, membantu memusatkan diri pada 

permasalahan yang penting. 

2) Digunakan sebagai dokumen penting apabila ingin menarik investor masuk ke dalam 

bisnis kita. 

 

Penentuan perencanaan bisnis akan dipengaruhi oleh: 

1. Alokasi uang dan waktu 

Dalam Persh 

Manaj. Perusahaan 

Luar Persh 

Investor 

Penyalur 

Konsumen 

Perencanaan 
Bisnis Baru 

Karyawan 



2. Faktor-faktor lain yaitu: 

 Kemampuan dan gaya wirausahawan 

 Preferensi 

 Kompleksitas bisnis 

 Lingkungan yang kompetitif 

 Tingkat ketidakpastian 

 

. Motivasi. 

 Pengertian motif dan motivasi sulit dibedakan secara tegas. Motif menyebabkan orang 

tersebut mau bertindak melakukan sesuatu. Sedang motivasi merupakan pendorongnya, sebagai 

usaha disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia bergerak hatinya untuk 

bertindak melakukan sehingga tercapai tujuan tertentu (Ngalim Purwanto, 1990). Motivasi 

memberikan dorongan pada motif-motif dan motivasi lebih menekankan tercapainya situasi yang 

mampu merangsang motif untuk muncul sebagai tingkah laku dalam mencapai tujuan. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa motivasi adalah: 

1. Sebagai penggerak manusia untuk berbuat/bertindak, sebagai penggerak yang memberikan 

energi kepada seseorang untuk melakukan suatu perbuatan 

2. Menentukan arah perbuatan, yaitu kearah tujuan yang hendak dicapai 

3. Memilih perbuatan , menentukan perbuatan mana yang harus dilakukan guna mencapai 

tujuan itu dengan mengesamp[ingkan perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan yang ingin 

dicapai. 

 Menurut Woxley dan Yukl yang dikutip Moch As’ad (l987:44) motivasi merupakan proses 

yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku. Ini menunjukkan bahwa motif melatar 

belakangi seseorang untuk bertindak dalam mencapai tujuan. Sedang menurut Mc Cleland 

(1987)mengemukakan, setiap orang mempunyai tiga jenis kebutuhan. Yaitu kebutuhab akan 

keberhasilan, kebutuhan akan kekuasaan dan kebutuhan akan afiliasi. 

 Schachter berpendapat, bahwa secara umum afiliasi dianggap  baik sebagai sarana untuk 

mencapai tujuan itu sendiri.Yaitu  bahwa orang dapat berteman dengan orang lain untuk 

memperoleh berbagai jenis penghargaan yang sifatnya impersonal yang diberikan orang lain 

seperti uang, dukungan atau perlindungan dan keinginan untuk bersatu dengan orang lain tanpa 

mempedulikan apapun kecuali kebersamaan yang dapat diperoleh.(Saul W. Gellerman.1984) 



 Motivasi juga merupakan salah satu aspek psikologi sosial, sebab  tanpa motivasi tertentu 

seseorang sulit untuk berpartisipasi di masyarakat.Menurut Kerlinger yang dikutip oleh Made 

Pidarta (1997:hal 211) dikatakan bahwa faktor-faktor yang menentukan motovasi adalah :1) 

minat, !2) persepsi  kesulitanakan tugas-tugas (3) harapan sukses. Dengan cara memahami 

motivasi seperti ini, maka dorongan-dorongan dari dalam diri seseorang menyebabkan orang 

tersebut melakukan sesuatu yang dapat memuaskan kebutuhan atau keinginannya. 

 Beberapa prinsip dasar teori yang mendasari suatu hasil penelitian tentang manusia dan 

motivasi mengemukakan bahwa: (1) semua orang yang sehat mempunyai daya potensi yang 

cukup besar (2) semua orang dewasa mempunyai sejumlah motif atau kebutuhan dasar yang 

dianggap sebagai jalan keluar yang menyalurkan potensi yang dimiliki (3) sekelompok orang 

dewasa dengan latar kebudayaan tertentu mungkin mempunyai daya jalan keluar yang sama, 

namun kekuatan berbagai motif relatif berbeda. Motif yang kuat dapat diumpamakan sebagai 

jalan keluar yan terbuka lebar dan dengan mudah mengalirkan daya tersebut. Sebaliknya motif 

ynag lemah tidak mudah mengalirkan daya atau daya alirnya sangat terbatas (4) motif yang ada 

pada seseorang akan muncul dalam bentuk tingkah laku (5) keadaan dengan karakteristik tertentu 

akan merangsang motif tertentu (6) karena jenis motif diarahkan pada jenis kepuasan yang 

berbeda, pola tingkah laku yang diakibatkan juga berbeda (7) perubahan situasi akan 

memunculkan motif yang berbeda dan mengakibatkan pola tingkah laku yang berbeda pula 

(Wahana Studi Pengembangan Kreatifitas) 

 Dengan uraian di atas dapat dikemukakan bahwa semua orang dewasa berpotensi untuk 

bertingkah laku sesuai dengan dorongan yang ada pada dirinya dalam memenuhi kebutuhannya 

dan sangat ditentukan oleh situasi dan kesempatan. Kebutuhan akan keberhasilan kehidupan 

organisasional akan tercermin pada dorongan untuk meraih kemajuan dan mencapai prestasi 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kebutuhan akan kekuasaan dalam kehidupn 

organisasional merupakan keinginan untuk mempunyai pengaruh terhadap orang lain. Orang 

yang menginginkan kekusan yang besar akan menyukai kondisi persaingan dan orientasi status. 

Kebutuhan akan afiliasi tercermin  pada keinginan untuk berhubungan dan berinteraksi dengan 

orang lain dalam organisasi, apakah orang lain tersebut teman atau atasan. 

 Mc. Clelland (1987) dalam teorinya tentang motivasi yang dikenal dengan motivasi 

berprestasi mengemukakan beberapa karakteristik dari orang-orang yang mempunyai prestasi 

tinggi adalah: lebih gigih, realistik dan lebih suka bertindak dibanding dengan orang yang 



mempunyai motivasi lain. Aspek yang paling penting dari suatu motif prestasi adalah bahwa 

motif itu membuat orang cenderung menuntut dirinya berusaha lebih keras. Orang yang motivasi 

berprestasinya tinggi mempunyai ciri: tanggung jawab atas segala perbuatannya, berusaha 

mencari umpan balik, mengambil resiko yang moderat, memilih tingkah laku yang menantang 

tetapi dapat dicapai dan berusaha melakukan sesuatu dengan cara kreatif dan inovatif (WSPK) 

 Dengan berbagai pendapat di atas tentang motivasi tersebut, kaitannya dengan mengikuti 

pembelajaran keaksaraan adalah hal-hal yang mendorong warga Piyaman  dalam mengikuti 

program pembelajaran keaksaraan sambil belajar keterampilan membordir 

 

 Life Skills  (Kecakapan Hidup) 

 Menurut Indrajati Sidi (2002), kecakapan hidup adalah kecakapan yang dimiliki seseorang 

untuk mampu  menghadapi problema hidup dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, 

kemudian secara proaktif  mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu 

mengatasinya. Dalam pandangan Slamet PH (2002), kecakapan hidup adalah pendidikan 

kemampuan, kesanggupan dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjalankan 

kehidupan dengan nikmat dan bahagia. Sedangkan Brolin (1989) mengemukakan bahwa 

kecakapan hidup merupakan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan oleh seseorang 

untuk berfungsi dan bertindak secara mandiri dan otonom dalam kehidupan sehari-hari, tidak 

harus selalu meminta bantuan dan petunjuk pihak lain. Ini berarti bahwa bentuk kecakapan hidup 

berupa pengetahuan sebagai praksis dan kiat (praxis dan techne), bukan teori; pengetahuan 

sebagai skills of doing sekaligus skills of being. 

 Pendidikan berjalan pada setiap saat dan pada segala tempat. Setiap orang dari kanak-kanak 

hingga tua mengalami proses pendidikan melalui apa yang dijumpai atau apa yang dikerjakan. 

Walaupun tidak ada pendidikan yang sengaja diberikan, secara alamiah setiap orang akan terus 

belajar dari lingkungannya.  Pendidikan diartikan sebagai proses perolehan pengalaman belajar 

yang berguna bagi peserta didik.  Apabila dikaitkan dengan  life skills  maka pendidikan sebagai 

sistem yang pada dasarnya merupakan sistematisasi dari  proses perolehan pengalaman. Oleh 

karena secara filosofis pendidikan diartikan sebagai proses pengalaman belajar yang berguna 

bagi peserta didik. Pengalaman belajar tersebut diharapkan mampu mengembangkan potensi 

yang dimiliki peserta didik, sehingga siap digunakan untuk memecahkan problema dalam 



kehidupan yang dihadapi. Pengalaman yang diperoleh diharapkan dapat mengilhami mereka 

ketika menghadapi problema dalam kehidupan sesungguhnya.        

Tahun 2001 Pemerintah Pusat, dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional mengembangkan 

konsep Pendidikan Kecakapan Hidup (Life Skills Education), yaitu suatu pendidikan yang dapat 

membekali peserta didik dengan kecakapan hidup, yaitu keberanian menghadapi problema hidup 

dan kehidupan secara wajar tanpa merasa tertekan, kemudian secara kreatif menemukan solusi 

serta mampu mengatasinya. Pendidikan yang dapat mensinergikan berbagai mata pelajaran 

menjadi kecakapan hidup yang diperlukan seseorang, di manapun ia berada, bekerja atau tidak 

bekerja, apa pun profesinya. Dengan bekal kecakapan hidup tersebut, diharapkan para lulusan 

akan mampu memecahkan problema kehidupan yang dihadapi, termasuk mencari atau 

menciptakan pekerjaan bagi mereka yang tidak melanjutkan pendidikannya (Depdiknas, 2002). 

Kendall dan Marzano (1997) menegaskan bahwa kecakapan hidup (life skills) telah menjadi 

salah satu hal yang harus dimiliki dan dikuasai oleh masyarakat, termasuk peserta didik, agar 

mereka mampu berperan aktif dalam lapangan kerja yang ada serta mampu berkembang. 

 Lebih lanjut dikemukakan oleh Indrajati Sidi (2002) bahwa kecakapan hidup  lebih luas dari 

keterampilan untuk bekerja, dan dapat dipilah menjadi lima, yaitu: (1) kecakapan mengenal diri 

(self awarness), yang juga disebut kemampuan personal (personal skill), (2) kecakapan berpikir 

rasional (thinking skill), (3) kecakapan sosial (social skill), (4) kecakapan akademik (academic 

skill), dan (5) kecakapan vokasional (vocational skill). 

 Tiga kecakapan yang pertama dinamakan General Life Skill (GLS), sedangkan dua 

kecakapan yang terakhir disebut Specific Life Skill (SLS). Di alam kehidupan nyata, antara GLS 

dan SLS, antara kecakapan mengenal diri, kecakapan berpikir rasional, kecakapan sosial, 

kecakapan akdemik dan kecakapan vokasional tidak berfungsi secara terpisah-pisah, atau tidak 

terpisah secara eksklusif. Hal yang terjadi adalah peleburan kecakapan-kecakapan tersebut, 

sehingga menyatu menjadi sebuah tindakan individu yang melibatkan aspek fisik, mental, 

emosional dan intelektual. Derajat kualitas tindakan individu dalam banyak hal dipengaruhi oleh 

kualitas kematangan berbagai aspek pendukung tersebut di atas. 

 Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah memfungsikan pendidikan sesuai dengan 

fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik untuk menghadapi perannya di 

masa datang. Secara khusus, pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup bertujuan: (1) 

mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan 



problema yang dihadapi, (2) memberikan kesempatan kepada sekolah untuk mengembangkan 

pembelajaran yang fleksibel, sesuai dengan prinsip pendidikan berbasis luas, dan (3) 

mengoptimalisasikan pemanfaatan sumberdaya di lingkungan sekolah, dengan memberikan 

peluang pemanfaatan sumberdaya yang ada di masyarakat, dengan prinsip manajemen berbasis 

sekolah (Indrajati Sidi, 2002). 

 Dari uraian di atas maka dapat disarikan bahwa kecakapan hidup (life skills) adalah 

kemampuan yang diperlukan untuk menempuh kehidupan dengan sukses, bahagia dan secara 

bermartabat, seperti kemampuan berfikir, berkomunikasi secara efektif, membangun kerjasama, 

melaksanakan peran sebagai warga negara yang bertanggungjawab, Dalam pengabdian ini yang 

dimaksud adalah kecakapan vokasional (Vocational Skill) yang berupa keterampilan membordir 

 

.Potensi Pangan Lokal  

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal perlu segera melakukan: 

(a) penetapan melalui Peraturan Menteri terkait, Gubernur, dan Bupati/Walikota; (b) sosialisasi 

dan koordinasi dengan bebagai instansi terkait, termasuk DPR-RI, DPRD, Perguruan Tinggi, 

dan Pendidikan Nasional sesuai sasaran yang ditetapkan, dengan pendekatan pada pendidikan 

dan pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan; (c) implementasi dan promosi 

kedalam berbagai kegiatan di Pusat dan daerah serta oleh Perguruan Tinggi dan lembaga 

penelitian, terutama melalui pengembangan kantin sekolah yang bersih, sehat, dan aman; dan 

(d) penyusunan data-base, roadmap, dan pengkajian pengembangan pangan lokal unggulan 

masing-masing daerah. (http://bkp.deptan.go.id/index)  

Peraturan di atas mengamanatkan bahwa usaha percepatan penganekaragaman 

konsumsi pangan lokal harus segera di lakukan dengan melibatkan berbagai langkah mulai dari 

penetapan peraturan pemerinntah, sosiaisasi dan koordinasi antar instansi hingga implementasi 

yang didalamnya termasuk mengkaji dan mengembangkan potensi pangan lokal.  

Pemanfaatan pangan lokal akan berdampak positif bagi ketahanan pangan masyarakat. 

Ketahanan pangan memiliki empat aspek yakni ketersediaan, keterjangkauan, kecukupan 

konsumsi, dan kehandalan produk pangan. Ketahanan pangan harus berbasis potensi daerah, 

yakni ketercukupan produk pangan untuk konsumsi masyarakat lokal agar tercipta ketahanan 

pangan mandiri. Untuk mewujudkannya diperlukan ketersediaan lahan, kesesuaian lahan, 

teknologi, dan potensi produktivitas bahan pangan. katanya. Potensi pangan lokal tidak boleh 

http://bkp.deptan.go.id/index


terabaikan, namun harus selalu dilestarikan dan dikembangkan sehingga mampu menciptakan 

ketahanan pangan untuk masa yang akan datang. 

Kualitas konsumsi masyarakat belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman. 

Gunungkidul memiliki banyak potensi pangan, tetapi diversifikasinya belum memasyarakat 

sehingga ketersediaan pangan masih didominasi unsur tertentu. Pemberdayaan dan budidaya 

berbagai jenis umbi dan buah lokal akan terus dikembangkan untuk penganekaragaman 

pangan lokal sehingga lebih digemari masyarakat. Diversifikasi pangan dimaksudkan untuk 

memperoleh keragaman zat gizi sekaligus melepas ketergantungan masyarakat atas satu jenis 

pangan pokok tertentu yaitu beras. Ketergantungan yang tinggi dapat memicu ketidakstabilan 

jika pasokan terganggu dan sebaliknya jika masyarakat menyukai pangan alternative maka 

ketidakstabilan akan dapat dijaga. 

Menurut survai Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Gunungkidul (2009), 

potensi dan kekuatan pangan lokal di Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) dalam memperkuat ketahanan pangan mulai terabaikan Oleh karena itu upaya 

peningkatan kecintaan pada pangan lokal bagi generasi muda perlu dioptimalkan. Untuk 

mencapai tujuan tersebut maka diperlukan komitmen pemerintah daerah untuk 

mengembangkan produk pangan lokal, serta terobosan baru untuk meningkatkan kesadaran 

masyarakat mengkonsumsi jenis pangan lokal. Perlu ada penganekaragaman produk pangan 

lokal, seperti singkong, ubi jalar, kedelai, jagung, dan buah-buahan lokal sehingga lebih diminati 

masyarakat. Program yang sedang digalakkan saat ini adalah pengolahan makanan tradisional 

asli produksi Gunungkidul, yang sebagian besar berasal dari singkong dan umbi-

umbian.Sejumlah makanan tradisional berbahan baku singkong yang sudah cukup dikenal 

masyarakat, antara lain ceriping singkong atau keripik singkong, kerupuk singkong, lemet, 

combro, tiwul, gathot, tapai singkong, gethuk, patilo," katanya. Selain itu, sejumlah perajin mulai 

mengembangkan produk modifikasi, seperti fermentasi singkong yang dijadikan minuman, bir 

jawa, roti dan kue berbahan dasar tepung singkong dan mi berbahan dasar ketela. memiliki 

pasar tersendiri karena masyarakat masih antusias dalam mengonsumsi olahan makanan 

tradisional tersebut, sehingga pengembangan makanan tradisional memiliki prospek cerah pada 

masa mendatang. Pengembangan produk pangan lokal memiliki nilai strategis karena 

umumnya dikembangkan oleh usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga. Banyak 

daerah dikenal karena makanan khasnya seperti Gunungkidul yang terkenal dengan tiwul dan 

patilo.(http://www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=8275) 

 

D Identifikasi dan Perumusan Masalah 

http://www.koran-jakarta.com/berita-detail-terkini.php?id=8275


 Berdasarkan analisis situasi dan tinjauan pustaka yang telah dideskripsikan di atas, maka 

secara umum permasalahan pokok yang dihadapi oleh masyarakat Ngerboh dan Pakel Jaluk 

adalah banyaknya masyarakat yang tidak bisa melanjutkan sekolah khususnya perempuan karena 

pada umumnya termasuk keluarga kurang mampu sehingga masih banyak perempuan yang 

menganggur. Pengabdi merasa terpanggil untuk membantu memecahkan persoalan tersebut agar 

mereka punya rasa percaya diri.. Oleh karena itu permasalahan yang dihadapi adalah bagaimana 

meningkatkan kualitas hidup warga Ngerboh dan Pakel jaluk tersebut dengan memberikan 

keterampilan membuat pelengkap busana dan makanan kudapan dengan menggunakan bahan 

lokal, sehingga kehidupan mereka lebih bermakna. 

 

E Tujuan Kegiatan 

 Dengan penuh kesadaran akan pentingnya memberdayakan kaum perempuan maka perlu 

dirancang dengan sungguh-sungguh tentang pembelajaran kecakapan hidup untuk kaum 

perempuan khususnya bagi warga di pedukuhan Ngerboh dan Pakel Jaluk, Kecamatan Wonosari 

Gunung Kidul. Kegiatan yang akan dilakukan dalam program ini ditentukan berdasarkan mnat 

calon peserta didik (hasil dari surve awal) yaitu membuat pelengkap busana (jilbab dihias dengan 

sulaman) dan makanan kudapan dengan bahan pangan lokal. Alasan mereka memilih materi 

tersebut adalah bahwa jilbab dengan hiasan sulaman banyak diminati konsumen sedang untuk 

makaan kudapan degan bahan pangan lokal juga sedang digalakkan ole pemerintah kaitanya 

dengan untuk mendukung  Yya sebagai daerah pariwisata. Maka tujuan yang akan dicapai  

dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

. Tujuan Umum : Tujuan yang ingin dicapai setelah pelatihan ini adalah: 

1. Bagi peserta didik: khususnya bagi perempuan keluarga kurang mampu di Kecamatan 

Wonosari untuk memperoleh keterampilan membuat jilbab berhiaskan sulaman dan 

makanan kudapan dengan bahan pangan lokal ,sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja 

di industri atau berwirausaha dalam bidang busana maupun boga 

2. Bagi Lembaga : Untuk membantu perempuan keluarga kurang mampu khususnya di 

Kecamatan Wonosari 

3. Pemerintah:Untuk membantu program pengurangan pengangguran dan terbinanya 

sumberdaya masyarakat khususnya perempuan yang belum memperoleh pekerjaan. 

Tujuan khusus:  



Peserta pelatihan dapat: 

1. Membuat pelengkap busana (jilbab dengan hiasan sulaman) 

2. Membuat berbagai macam makanan kudapan dengan bahan pangan lokal 

3. Menghitung harga jual 

 

F. Manfaat Kegiatan 

 Kegiatan pengabdian masyarakat yang berupa pelatihan ini merupakan tindak lanjut dari 

hasil penelitian yang menemukan bahwa perempuan yang mengikuti pembelajaran keaksaraan 

mempunyai motivasi yang tinggi dalam mengikuti kegiatan, karena sambil belajar membaca, 

mendapatkan keterampilan kerumahtanggaan. Oleh karena  itu pelatihan ini diharapkan dapat 

memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan kerumahtanggaan (membuat pelengkap busana 

dan makanan kudapan) bagi perempuan buta aksara di Pedukuhan Ngerboh dan Pakel Jaluk, 

Kecamatan Wonosari, sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja di industri atau 

berwirausaha dalam bidang busana maupun boga 

 

G. Kerangka Pemecahan Masalah 

 Permasalahan yang diangkat dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah masih 

terbatasnya pengetahuan dan keterampilan membuat pelengkap busana dan makanan kudapan 

bagi perempuan kurang mampu di Kecamatan  Wonosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. OLeh 

karena itu kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan perempuan dengan 

keterampilan membuat pelengkap busana dan makanan kudapan. Usulan kerangka pemecahan 

masalah dalam kegiatan ini secara operasional dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

Menyelenggarakan pelatihan dengan materi: 

1. Teori kewirausahaan 

2. Mendesain hiasan jilbab dengan berbagai teknik hiasan 

3. Membuat  jilbab dengan berbagai teknik  hiasan 

4. Membuat berbagai makanan kudapan dengan bahan pangan lokal 

5. Menghitung harga jual 

 

H. Khalayak Sasaran  



 Sasaran kegiatan ini adalah Perempuan kurang mampu Usia produktif 15-45 tahun, Adapun 

proses pendaftarannya sebagai berikut: 

a. Rekruitmen peserta didik melalui Kelompok Belajar Keaksaraan di Desa Piyaman. Seleksi 

dan penetapan calon peserta didik dilakukan sesuai dengan keterampilan yang diminati. 

b. Kriteria Peserta didik : Perempuan yang sedang atau telah mengikuti Program 

Pemberantasan Buta Aksara (PBA) Usia 15-45 tahun, dengan  prioritas perempuan  , memiliki 

kemauan untuk belajar/bekerja, sanggup memenuhi ketentuan yang ditetapkan. 

c. Jumlah Peserta didik yang akan dibelajarkan: 30 orang. 

 

I.Keterkaitan 

 Kegiatan pengabdian madsyarakat ini dilakukan secara teknis melibatkan kerjasama antara 

instansi/lembaga Universitas Negeri Yogyakarta dalam hal ini adalah Lembaga Pengabdian pada 

Masyarakat beserta tim pelaksananya,yang merangkap sebagai tenaga Instruktur/pelatih baik dari 

Program Studi Boga, Busana maupun manajemen dan warga masyarakat yang tergabung dalam 

kelompok belajar desa Piyaman, Wonosari. 

Sarana dan Prasarana yang Digunakan 

a. Sarana dan prasarana yang sudah dimiliki: ruang berukuran 8 X 7 m dan  lengkap dengan 

mesin untuk mejahit pelengkap busana 

b. Sarana dan prasarana mitra mempunyai tempat dan peralatan yang cukup mendukung proses 

pembelajaran  

 

J. Metode Kegiatan 

 Kegiatan  ini dilaksanakan selama 8 kali 5jam/tatap muka dengan jumlah peserta 30 orang 

yang berasal dari keluarga kurang mampu. Materi pembelajaran meliputi  membuat jilbab degan 

aneka hiasan dan aneka makanan kudapan dengan materi kewirausahaan meliputi:Daya 

saing/perancangan keunggulan, pemasaran, manajemen keuangan, promosi dan karakter 

wirausaha 

 Model kegiatan yang akan digunakan bersifat individual dan kelompok. Pembelajaran 

individual digunakan untuk tugas mandiri dalam membuat jilbab  dengan teknik sulaman 

Sedangkan pembelajaran kelompok digunakan pada saat penyampaian materi bersifat teori dan 

membat makanan kudapan. Metode yang digunakan antara lain: metode demonstrasi (untuk 



memberikan contoh dan langsung dipraktikan), pelatihan (berlatih membuat jilbab dan makanan 

kudapan dengan bimbingan) dan metode pemberian tugas (berlatih membuat jilbab). 

a. Pembelajaran dilakukan bekerjasama dengan Kelompok belajar pendidikan perempuan di 

Wonosari Gunung Kidul Yogyakarta 

b. Pembelajaran dilakukan di  Desa Piyaman Gunung Kidul Yogyakarta karena  adanya 

ketersediaan  sarana dan prasarana yang cukup memadai, suasana cukup mendukung dan 

akrab bagi warga pedesaan, sehingga mereka merasa senang dalam belajar. 

 

K. Rancangan Evaluasi 

 Untuk proses penyelenggaraan pelatihan dilakukan  LPM UNYdan hasil pembelajaran 

dilakukan oleh Instruktur 

Evaluasi hasil (jilbab)meliputi; 

No Aspek yang dinilai Kriteria 

Baik Sedang Kurang 

1 Desain hiasan    

2 Kreatifitas    

3 Keserasian warna    

4 Kerapihan penyelesaian    

 

Evaluasi hasil (makanan kudapan)meliputi; 

No Aspek yang dinilai Kriteria 

Baik Sedang Kurang 

1 Bentuk    

2 Rasa    

3 Warna    

4 Kemasan/teknik penyajian    

 

 

Hasil yang akan dicapai 

a. Jumlah peserta didik yang mengikuti  kegiatan pembelajaran sampai berakhir minimal 90% 

(27 orang) 



b. Kompetensi yang dikuasai peserta didik: Dapat membuat jibab dan makanan kudapan 

berbasis pangan lokal 

c. 50%  peserta didik berminat untuk bekerja di industri  

d. 50%  peserta didik berminat usaha mandiri 

Indikator capaian 

a. Peserta didik minimal 90% dapat mengikuti pembelajaran hingga selesai, 50% dari peserta 

dapat berminat usaha sendiri dan 50% peserta bekerja di industri busana. 

b. Proses penyelenggaraan:kegiatan yang dirancang 100% terlaksana, kehadiran instruktur 

100%, selesai tepat waktu. 

 

K.  Rencana dan Jadual Kerja 

a.Persiapan 

1) Identifikasi jenis jenis keterampilan yang dibutuhkan 

2) Identifikasi daerah-daerah yang mempunyai perempuan yang tidak dapat melanjutkan 

sekolah dan kurang mampu 

3) Identifikasi dan seleksi calon peserta didik dengan kriteria: Perempuan usia produktif 

4) Identifikasi instruktur, tutor, nara sumber teknis 

5) Identifikasi  potensi wilayah, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia 

6) Identifikasi potensi dan sarana pembelajaran 

7) Identifikasi dan menyusun pola program pelatihan dan bimbingan  

 

b.Pelaksanaan: 

1) Membuat berbagai macam jilbab dan makanan kudapan menggunakan bahan pangan 

lokal 

2) Evaluasi dilakukan oleh LPM UNY untuk proses kegiatan pada saat kegiatan 

berlangsung, Sedang hasil kegiatan (produk) dievaluasi kelayakannya oleh dosen 

Instruktur dari UNY. 

 

Jadwal Kegiatan 

No. Kegiatan Jadwal 

Maret April Mei Juni Juli Ags Sep Okt Nop 



1. Survei /penyerahan 

proposal 

         

2. Penanda tanganan kontrak          

3. Seminar awal          

4. Pelaksanaan PPM   V     V  

5. Monitoring PPM          

6. Penyusunan Laporan          

7. Seminar hasil PPM          

8. Pengumpulan laporan          

 

L..Organisasi Pelaksana 

1. Ketua Pelaksana 

a. Nama dan gelar akademik  : Prapti Karomah M.Pd. 

b. Pangkat/golongan/NIP : Lektor Kepala/!Vc/19501120 197903 2 001 

c. Jabatan Fungsional  :-Pembina Utama 

d. Bidang keahlian  :Teknik Menghias busana 

e. Fakultas/Program Studi :FT/Teknik Boga 

f. Waktu untuk kegiatan  :10jam/mg 

 

2. Anggota Pelaksana 1 

 Nama dan gelar akademik          : Marwanti M.Pd. 

g. Pangkat/golongan/NIP : Lektor Kepala/!Vc/ 

h. Jabatan Fungsional  :-Pembina Utama 

i. Bidang keahlian  :Makanan Kudapan 

j. Fakultas/Program Studi :FT/Teknik Busana 

k. Waktu untuk kegiatan  :10jam/mg 

 

3. Anggota Pelaksana 2 

a. Nama dan gelar akademik  : Muniya Alteza M.Si. 

b. Pangkat/golongan/NIP :Penata /IIIb/19810224 200312 2 001 

c. Jabatan Fungsional  :Asisten Ahli 

d. Bidang keahlian  :pemasaran 

e. Fakultas/Program Studi : FISE/Manajemen 



f. Waktu untuk kegiatan  :10jam/mg 

4. Tenaga Pembantu Pelaksana 1 

Nama     : Rosna 

Unit Kerja   : Mahasiswa Teknik Busana 

Waktu untuk kegiatan  :8jam/mg 

5. Tenaga pembantu pelaksana2 

Nama    : Esti Budiningsih 

Unit Kerja   : Mahasiswa Teknik Busana 

Waktu untuk kegiatan  :8jam/mg 

 

Rencana Anggaran 

No Keterangan Jumlah 

1 Upah dan Tim Pengabdi Rp.  3.000.000,- 

2 ATK 900.000,- 

3 Bahan Pelatihan 6.000.000,- 

4 Perjalanan 2.500.000,- 

5 Seminar 850.000,- 

6 Dokumentasi           350.000, 

7 Penyusunan Laporan 400.000,- 

8 Biaya tak terduga 1000.000,- 

 Jumlah Rp    15.000.000 
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B. Analisis Situasi 

Perkembangan informasi dan komunikasi, pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi serta perubahan struktur ketenagakerjaan di era global memerlukan kualitas 

Sumberdaya Manusia (SDM) yang handal. Penelitian yang dilakukan Bank Dunia (Muclas 

Samani, 2008) menunjukkan bahwa kekuatan suatu negara dalam era global ditentukan oleh 

faktor-faktor : (1) inovasi dan kreatifitas (45 %), jaringan kerjasama/networking (25 %), 

teknologi/technology (20%), dan sumberdaya alam/natural resources (10 %). Suatu bangsa 

yang memiliki keunggulan komparatif dalam sumberdaya alam, akan tidak banyak berbuat 

dalam kancah persaingan global tanpa didukung oleh keunggulan sumberdaya manusia 



Berdasarkan kondisi tersebut di atas jelas bahwa kata kunci untuk bersaing dalam era 

global adalah kualitas sumberdaya manusia (SDM). Namun demikian terdapat hal yang cukup 

memprihatinkan mengenai kondisi SDM di Indonesia. Dari berbagai survey internasional, 

peringkat Indonesia selalu menunjukkan penurunan serta berada di posisi bawah. Berdasarkan 

laporan UNDP tahun 2006, peringkat Human Development Index (HDI) Indonesia berada pada 

posisi 108 dari 177 negara. Sementara peringkat HDI Indonesia dibandingkan dengan negara-

negara di kawasan Asia pada tahun-tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 1. 

Perbandingan HDI Indonesia dengan Negara lain 

Negara 
Tahun 

1995 2000 2002 2003 2004 2005 2006 

Thailand 58 76 70 74 76 73 74 

Malaysia 59 61 59 58 59 61 61 

Philipina 100 77 77 85 83 84 84 

Indonesia  104 109 110 112 111 110 108 

China 111 99 96 104 94  81 

Vietnam 120 108 109 109 112 108 109 

      Sumber: UNDP HDI Rank (1995, 2000, 2002, 2003, 2004, dan 2006) 

 

Dari Tabel 1 di atas, dapat terlihat betapa posisi Indonesia tidak jauh berubah sejak 

tahun 1995, bahkan antara tahun 2003,2004 dan 2006 tidak mengalami perubahan peringkat, 

bila di lihat dari jumlah negara yang di survei. Indonesia berada diperingkat 112 dari 175 negara 

(2003) dan 111 dari 177 negara (2004) serta 108 dari 177 negara (2006). 

HDI merupakan salahsatu tolok ukur kemajuan suatu bangsa. Selain pendidikan, aspek 

lain yang secara langsung turut menyumbang rendahnya kualitas SDM yang tercermin dalam 

HDI adalah derajat kesehatan dan tingkat penghasilan masyarakat. Dengan kata lain 

kemiskinan merupakan penyumbang terhadap rendahnya kualitas sumberdaya manusia 

.   

Pada akhirnya diharapkan program ini mampu meningkatkan pendapatan keluarga 

sehingga mengurangi angka kemiskinan. Hal ini diperkat dengan hasil penelitian Marwanti dan 

kawan-kawan yang menemukan bahwa……………. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka sanat tepat kiranya bila hasil penelitian 

Marwanti dkk tersebut di manfaatkan untuk diimplementasikan dalam rangka melaksanakan 

melaksanakan pengabdian pada Masyarakat sekaligus membantu program pemerintah dalam 



mengentasan kemiskian dan meningkatkan produktiftas keluarga yang tentunya akan berbas 

pada penruna angka kemskinan………………………………             Penelitian ini bermaksud 

menemukan formula pemberdayaan masyarakat miskin melalui program life skills berbasis 

potensi daerah terintegrasi dengan pemberantasan buta aksara berwawasan gender di 

Kabupaten Bantul. Alasan pemilihan Kabupaten Bantul dikarenakan, Kabupaten tersebut 

merupakan dua dari Kabupaten di DIY yang memiliki angka buta aksara tertinggi yang sebagian 

besar berada di wilayah pedesaan yang relatif berpenghasilan rendah. Disamping itu angka 

buta aksara maupun kemiskinan tersebut sebagian besar dialami oleh penduduk wanita usia 44 

tahun ke atas (Dinas Pendidikan DIY, 2007b).   

 

 

 


