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RINGKASAN
 

Suparti, Rahayu P. W, 2007. Pengembangan Model Pendidikan Van Pelatihan 
Kewirausahaan Da/am Upaya Menciptakan Wirausaha Baru Dari Ka/angan lbu
Ibu Rumah Tangga Penelitian Hibah Bersaing XV di biayai Ditlitabmasy,Diljend 
Dikti, Depdiknas, Jakarta. 

Selama ini kegiatan Diklat Kewirausahaan yang pemah diikuti oleh ibu-ibu 
Rumat. Tangga dalam rangka mengisi kegiatan PKK , ,hanya terbatas pada informasi 
tentang teori kewirausahaan tanpa ditindak lanjuti dengan kegiatan praktek di lapangan . 
Model Diklat Kewirausahaan tersebut kurang memberikan kontribusi terhadap peserta 
Diklat , karena pengetahuan yang diperoleh hanya dituJis dalam buku catatan rnereka 
tanpa ada kegiatan selanjutnya .Sedangkan Model Diklat Kewirausahaan yang akan 
dikembangkan dalam penelitian ini adalah pemberi~m teori dan sekaligus praktek 
berwirausaha . Dengan adanya kegiatan konsultasi bisnis dan kegiatan pendampingan 
dalam Model Diklat ini, para peserta Diklat yang ingin membuka usaha dapat mernilih 
bidang usaba jasa , dagang , atau home industri sesuai dengan balmt dan minat mereka . 
Sehingga bidang usaha yang mereka pilih bukan suatu kegiatan coba- coba, melainkan 
suatu rencana pendirian usaha yang sudah direncattakan dengan tepat <Jan dibawah 
bimbingan tenaga ahli sesuai dengan bidangnya . 

Sasaran Penelitian tahun Pertama adalah dihasilkannnya Panduan Model Diklat 
Kewirausahaan yang dapat diImplementasikan dalam upaya menciptakan Wirausaha 
Baru. Rencana sasaraIJ taboo Kedua adalab kegiatan pendampingan dan konsultasi bisnis 
dalam upaya menciptakan !Wirausaha Bam Mandiri. 

Penelitian ini termasuk Penelitian Tindakan (Act ion Research). Sedangkan bila 
dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian pengembangan. Populasinya 
adalah ibu - ibu Rumah Tangga yang menj~ 3l1ggota PKK d.i wi1ayah Kecamatan 
Kednngkandang Kota Malang. Sampel dari penelitian ini adalah 20 orang fuu - ibu 
rumah tangga yang berasal dari 4 Kelurahan di wilayah Kecamatan Kedungkandang. 
Data dikumpulkan dengan dokumentasi dan observasi. Tekhnik analisis data 
menggunakan analisis deskriptif Hasil penelitian Tahap Pertama ini adalah 
dihasilkannnya Panduan Model Diklat Kewirausahaan yang dapat di1mplement~ikan 

dalam upaya menciptakan Wirausaha Bam Dihasilkannnya Model Diklat Kewirausabaan 
il\i dilakukan dengan kegiatan diklat , study banding dan seminar validasi basil. 

lnovasi dari kegiatan penelitian ini adalah 1) Model Diklat Kewirausahaan yang 
berisi tentang teori kewirausahaan dan sekaligus praktek berwirausaha adapun hasil 
produk sampingan dari kegiatan penelitian Tahap Pertama ini adalah dihasilkannnya 
Rencana Bisnis dari Peser;ta iklat Kewirausahaan. Saran yang perlu disampaikan adalah 
mengujicobakan Model Dildat Kewirausahaan Hasil inovasi kedalam wilayah yang lebih 
luas danjumlah peserta yang lebih banyak. 



SUMMARY
 

Suparti, Rabayu P.W, 2007. Development Of Model Education And Training Of 
entrepreneur In The Effort Creating New entrepreneur Of Circle Ms.- Housewife 
Research Of Donation Compete XV in defraying Ditlitabmasy , Ditjend Dikti, 
Depdiknas, Jakarta 

During the time activity of Training entrepreneur which have been followed by 
housewife in order to filling activity in PKK , only limited to information about theory 
of entrepreneur without follow up with activity of practice in field. Model the Training 
entrepreneur less is giving of contribution to participant of Training, because obtained 
knowledge only written in their jotter without there is activity hereinafter. While Model 
of Training entrepreneur to be developed in this research giving of theory and at the 
same time practice Training entrepreneur . With existence of activity of business 
consultancy and adjacent activity in Model of Training this, all participant of Training 
which wish to open effort can chosen area of is effort service, trade, or industrial home 
as according to their enthusiasm and talent. So that area of is effort which is selected and 
will plunge by participant of Training. 

Target Research of first year is its it him Guidance Model Training entrepreneur 
able to implementation in the effort creating New Training entrepreneur. Plan target of 
yeM second is adjacent activity and business consultancy in the effort creating Self
Supporting New entrepreneur 

This Research is including Research Of action ( Action Research). While if seen 
from its target, this research is including research of development. Its population is 
mother housewife becoming member ofPKK in region District Of Unlucky 
Kedungkandang Town. Sampel of this research is 20 mother people - housewife coming 
from 4 Sub-District in region Distri"1 ofKedungkandang. Data collected with observation 
and documentation. Tecnic analyse data use descriptive analysis. Result of research of 
this First Phase its him Guidance Model training entrepreneur able to Implementation in 
the effort creating New entrepreneur . Its him Model tlJs Tnining entrepreneur is done 
conducted with activity of training, study compare and seminar of validasi reSult of. 

Innovation of activity of this research is : l) Model of training containing 
enterpreneur about theory of entrepreneur and at the same time practice entrepreneur . as 
for result ofperipheral product ofactivity ofresearch of this First Phase its him Plan 
Business ofParticipant ofTraining entrepreneur. Suggestion which need to be submitted 
by is recearch Model Training entrepreneur Result of innovation into broader region 
and amount of participant which is more. 
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DAB I
 

PENDAHULUAN
 

A. Latar Belakang Masalah 

Kota Malang yang terdiri dari lima Kecamatan, yaitu Kecama"tan Blimbing, 

Klojen, Kedungkandang, Lowokwaru,dan Sukun. Berdasarka, data dari Biro Pusat 

Statistik tahun 2006 dapat diketahui tentang : (1) Jumlah penduduk, yaitu 719.804 

jiwa terdiri dari 357.933 lak:i - laki dan 361.871 perempuan; (2) Mata pencaharian 

penduduk mayoritas bekerja eli Sektor Perdagangan ( 33,11 % ), Sektor Jasa 

( 27,84 % ), Sektor Industri ( 18,96 % ) dan Sektor lain -lain ( 20,09% ). 

Pada waktu era krisis ekonomi kebutuhan untuk masing - masing keluarga 

mengalami kenaikan sedangkan pendapatan keluarga relatif tetap. Kondisi seperti ini 

menuntut adanya tambahan sumber pendapatan untuk menutupi kenaikan ekonomi 
I 

keluarga. Ibu - ibu Rumah Tangga yang selama ini dianggap sebagai "Konco 

Wingking" yang memiliki pekeIjaan hanya lingkup domestik, yaitu memasak, 

mencuci, mengasuh anak, dan lain -lain tanpa ada penghargaan secara finansia1.01eh 

karena itu para ekonom di negara kita banyak yang memandang Ibu-ibu·· Rumah 

Tangga yang belum memiliki sumber pendapatan diperhitungkan sebagai 

pengangguran tak kentara (terselubung). Menurut Wicaksono (2003.29) 

mendifmisikan bahwa yang diartikan dengan pen~guran.tak kentara (terselubung) 

adalah orang yang tidak memii~ki swnber pendapatan dan menjadi beban orang lain 

dalam menghidupi dirinya Secara rasional dan faktual Ibu-ibu Rwnah Tangga yang 

belum memiliki sumber pendapatan sebenamya bukan tennasuk pengangguran, sebab 
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bila pekeIjaan disektor domestik mereka dihargai secara finansial sudah dapat dinilai 

berapa besar insentif (upah) yang harns mereka terima setiap bulan. 

Berdasarkan basil wawancara dengan beberapa Ibu- ibu Rumah Tangga pada saat 

pertemuan PKK di tingkat RT, RW maupun Kelurahan pada umumnya menunjukan bahwa 

mereka sebenarnya ingin membuka usaha guna menambah pendapatan keluarga. Namun 

hambatan yang dialami oleh Ibu - ibu Rumah Tangga adalah mereka tidal<: tahu darimana 

harns memulainya _ Hal ini disebabkan karena mayoritas Ibu-ibu Rwnah Tangga be1wn 

memiliki bekaI pengetahuan dan ketrampilan berwirausaha . 

Selama ini kegiatan Diklat Kewirallsahaan yang pernah diikuti oleh ibu-ibu Rumah 

Tangga dalam rangka mengisi kegiatan di PKK , hanya terbatas pada inforrnasi terrtang 

teon kewirausahaan tanpa ditindak lanjuti dengan kegiatan praktek di lapangan . Model 

Diklat Kewirausahaan tersebut kurang memberikan kontribusi terhadap peserta Diklat , 

karena pengetahuan yang diperoleh hanya ditulis dalarn buku catatan mereka tanpa ada 

kegiatan selanjutnya . 

Sedangkan Model Diklat Kewirausahaanyang akan dikembangkan dalam 

penelitian ini adalah pemberian teon dan sekaligus praktek berwirausaha . Dengan adanya 

kegiatan konsultasi bisnis dan kegiatan pendampingan dalarn Model DikJat ini, para peserta 
i 

Diklat yang ingin membuka usaba dapat memilih bidang usaha jasa , dagang , atau home 

industri sesuai dengan bakat dan minat mereka . Sehingga bidang usaha yang mereka piIih 

bukan suatu kegiatan coba-coba , melainkan suatu rencana pendirian usaha yang sudah 

direncanakan dengan tepat dan di bawah bimbingan beberapa tenaga ahli sesuai dengan 

bidangnya. 
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Penelitian ini sangat penting dilaksanakan guna memperoleh Model Diklat 
, 

Kewirausahaan yang tepat dan selanjutnya dapat dipakai sebagai alat mentransfer 

pengetahuan dan ketrampilan berwirausaha bagi. Ibu-ibu Rwnah Tangga atau 

kelompok lain , khm;unya yang belum memiliki sumber pendapatan . Dalam jangka 

pendek pengetahuan dan keterampilan berwirausaha yang sudah dimiliki rnereka dapat 

digunakan untuk membuka usaha . Sedangkan dalam jangka panjang kegiatan bisnis 

mereka dapat membantu kemandirian ekonomi keluarga 

Apabila ditarik kesimpulan , hasil akhir yang ditargetkan dalam penelitian ini 

adalah menemukan Model Diklat Kewirausahaan yang tepat , dan sekaligus upaya 

untuk meci~.kan Wirausaha Barn baik dari kalangan ibu ibu Rumah Tangg maupun 

kelompok lain 

B. Rumusan MasaJah 

Berdasarkan latar belakang masalah , secar~ umum masalah yang ada dapat 

dirumuskan sebagai berikut : Bagaimana Model Pendidikan dan Pelatihan 

Kewirausahaan yang dapat diimplementasikan dalam upaya menciptakan Wiarauasaha 

barn ? 

Sedangkan secara khusus rumusan masalah tersebut dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Pendidikandan Pelatihan Kewirausahaan yang 

memberdayakan ibu-ibu Rumah Tangga di Kecamatan Kedung 

Kandang Kota Malang dalam upaya meningkatan pendapatan keluarga ? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Studi banding ketempat Wiarausaha Sukses 



4 

yang dapat menumbuhkan minat Ibu-ibu Rumah Tangga di Kecamatan 

Kedung Kadang menjadi Wirausaha barn ? 

3.	 Bagaimana Pelaksanaan Seminar Validasi Rencana Bisnis dari peserta 

Diklat Kewirausahaan dan panduan Model Diklat kewirausahaan ? 

4.	 Bagaimana bentuk Rencana Bisnis dan Panduan Model Diklat 

Kewirausahaan yang telah tervalicfusi ? 

c. Basil yang Diharapkan 

HasH akhir yang diharapkan dari pelaksanaan pt:nelitian Tahap Pertama adaJah . 

tersusunya Panduan Model Pendidikan dan Pelatiban Kewirausabaan yang telah 

tervalidasi . 

Adapun hasil yang diharapkan daTi kegiaon penelitian tahap pertama adalah : 

L Dilaksanakannya Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan bagi Ibu-ibu 

Rumah Tangga se Kecamatan Kedung Kandang 

2.	 Dilaksanakannya Studi banding ketempat Wiarausaha Sukses yang dapat 

menumbuhkan minat Ibu-ibu Rumah Tangga di Kecamatan Kedung Kadang 

menjadi Wirausaha baru 

3.	 Dilaksanakannya Seminar Validasi Rencana Bisnis dari peserta Diklat 

Kewirausahaan dan panduan Model Diklat kewirausahaan 

4.	 Ditemukannya bentuk Rencana Bisnis dan Panduan Model Diklat 
I 

Kewirausahaan yang telah tervalidasi 
I 


