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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Menghadapi era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mengakibatkan 

semua negara mempersiapkan diri dalam persaingan global.Indonesia merupakan 

negara yang sedang berkembang dan melaksanakan pembangunan dibeberapa 

bidang untuk ikut serta mempersiapkan diri menghadapi pasar global 

dunia.Pembangunan yang dilakukan harus didukung oleh Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas, potensial, dan produktif.Sumber Daya Manusia (SDM) 

merupakan faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan, dimana manusia 

sebagai sasaran dan pelaksana pembangunan.Tujuan pembangunan dapat tercapai 

dengan baik harus didukung oleh SDM yang berkualitas. 

Pendidikan merupakan faktor penting dalam pembangunan.Pada dasarnya 

melalui pendidikan dapat menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) 

berkualitas.Selain itu pendidikan merupakan hak setiap warga negara dalam 

rangka memenuh kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kualitas hidupnya. 

Seperti yang tercantum dalam Batang tubuh UUD 1945 Pasal 33 Ayat (1) 

mengamanatkan bahwa setiap wargaNegara berhak mendapat pendidikan, dan 

Pasal 28 B Ayat (1) mengamanatkanbahwa setiap orang berhak mengembangkan 

diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapat pendidikan dan 

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi 

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 

Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

seara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Pendidikan merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, 

masyarakat dan pemerintah.Terdapat tiga jalur pendidikan, yaitu pendidikan 
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formal, pendidikan non formal dan pendidikan informal.Sistem Pendidikan 

Nasional mengamanatkan tentang penyelenggaraan pendidikan dalam bentuk 

formal (persekolahan) dan nonformal yang berlangsung diluar sistem sekolah, dan 

bahkan ada yang berlangsung didalam rumah tangga, sehingga dijadikan sebagai 

suatu landasan hukum penyelenggaraan pendidikan di Indonesia.Pada umumnya 

pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan 

layanan pendidikan di luar sistem persekolahan dan diarahkan agar dapat berperan 

sebagai pengganti, penambah, dan / atau pelengkap pendidikan formal dalam 

rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.Kegiatan pendidikan nonformal 

diharapkan dapat berfungsi untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan 

penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta 

pengembangan sikap dan kepribadian profesional. 

Pendidikan non formal akan terus ditumbuh kembangkan dalam rangka 

mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerintah ikut bertanggung 

jawab terhadap kelangsungan pendidikan non formal sebagai upaya untuk 

menuntaskan wajib belajar 9 tahun. 

Saat ini indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia berada pada 

peringkat ke 121 dari 187 negara.Berada jauh di bawah negara-negara tetangga 

seperti negara Singapura (peringkat 18), Malaysia (peringkat 64), Thailand 

(peringkat 103) dan Filipina (peringkat 114). Demikian pula jika kita melihat 

struktur angkatan kerja Indonesia sebanyak 55,3 juta (46,8 %) lulusan Sekolah 

Dasar (SD). (http://nasional.sindonews.com/read/870546/15/kualitas-sdm-rendah-

indonesia-perlu-revolusi-mental-1401963993:17/03/2015:14.00WIB). 

Melihat IPM Indonesia berada pada peringkat jauh berbeda dengan negara 

tetangga lain membuktikan bahwa kualitas Sumber Daya Manuasia (SDM) sangat 

rendah. Hal tersebut dipicu oleh tingkat pendidikan yang rendah, dan pendidikan 

belum menjangkau keseluruh wilayah Indonesia.Menyebabkan meningkatnya 

angka pengangguran secara signifikan.Pendidikan merupakan jawaban dari 

permasalahan tersebut.Dimana pendidikan sangat berperan dalam meningkatkan 

http://nasional.sindonews.com/read/870546/15/kualitas-sdm-rendah-indonesia-perlu-revolusi-mental-1401963993:17/03/2015:14.00WIB
http://nasional.sindonews.com/read/870546/15/kualitas-sdm-rendah-indonesia-perlu-revolusi-mental-1401963993:17/03/2015:14.00WIB
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kualitas manusia dan berperan dalam pemberdayaan masyarakat agar dapat 

berinovasi dan mempunyai bekal untuk bertahan hidup. 

Chambers (dalam Kartasasmita, 1996, hlm. 142) menyatakan bahwa 

pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang 

merangkum nilai-nilai sosial yakni bersifat people-centered, participatory, 

empowering and sustainable.Sumodingrat (1996, hlm. 185) menyatakan 

memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan 

martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk 

melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain 

pemberdayaan masyarakat bermaksud untuk mengembangkan kemampuan 

masyarakat memiliki kemampuan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kedudukannya dalam masyarakat, atau menjadi masayarakat yang berdaya. 

Pemberdayaan sangat identik dengan pendidikan dan merupakan hakekat 

pendidikan itu sendiri, karena apa yang disebut dengan pendidikan termasuk 

pendidikan luar sekolah atau pendidikan nonformal adalah usaha memberdayakan 

manusia, memampukan manusia, mengembangkan talenta-talenta yang ada pada 

diri manusia agar dengan kemampuan/potensi yang dimilikinya dapat 

dikembangkan melalui pendidikan/pembelajaran. 

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan nonformal, 

sesungguhnya merupakan sebuah upaya yang memungkinkan masyarakat dengan 

segala keberadaanya dapat memberdayakan dirinya. Program Pendidikan 

Nonformal menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional pasal 6 ayat 3 menyatakan bahwa: 
 

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan 
anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan 
perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan 
kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk 
mengembangkan kemampuan peserta didik 

Model pengembangan pendidikan nonformaltidak berjalan sendiri-sendiri 

karena hasil yang didapatkan kurang optimal, sehingga pemerintah 

mengembangkan model pendidikan yang mengintegrasikan beberapa program 

seperti pendidikan keaksaraan fungsional yang diintegrasikan dengan life skill 



4 
 

 
Egie Gestyana, 2015 
IMPLEMENTASI PROGRAM KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) BERBASIS MICROFINANCE 
MELALUI PELATIHAN OLAHAN IKANKERE UNTUK MENUMBUHKAN MINAT USAHA DI UPTD 
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) 
KABUPATEN GARUT 
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

atau yang disebut dengan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri KUM). Menurut 

Juknis KUM ( 2015, hlm. 4) Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri adalah 

kegiatan peningkatan kemampuan keberaksaraan melalui pembelajaran 

keterampilan usaha yang dapat meningkatkan produktivitas perorangan maupun 

kelompok secara mandiri bagi peserta didik yang telah mengikuti dan/atau 

mencapai kompetensi keaksaraan dasar. 

 

Program pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri(KUM) dapat 

diselenggarakan oleh berbagai lembaga penyelenggara seperti : Kelompok 

Belajar, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Lembaga Kursus, dan 

Pelatihan (LKP), Majelis Taklim, Sekolah, Perguruan Tinggi, Organisasi 

Keagamaan, Tim Penggerak PKK, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang sudah 

menjadi satuan pendidikan nonformal, Rumah Pintar, dan lembaga swadaya 

masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan. 

Salah satu lembaga yang menyelenggarakan KUM adalah Unit Pelaksana 

Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar (UPTD SKB) Kabupaten Garut. UPTD 

SKB merupakan lembaga yang mengembangkan percontohan pembelajaran yang 

dirancang dan dilaksanakan sebagai acuan satuan/program Pendidikan Anak Usia 

Dini Nonformal dan Informal (PAUDNI) dalam menyelenggarakan pembelajaran 

yang terstandar. Sebagai lembaga percontohan UPTD SKB Kabupaten Garut, 

banyak mengembangkan program-program dalam memberdayakan masyarakat. 

Sejak tahun 2013 UPTD SKB Kabupaten Garut mengembangkan dan 

melaksanakan model pembelajaran Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri 

berbasis microfinance. Pendidikan KUM berbasis microfinance merupakan jenis 

layanan pendidikan nonformal yang didalamnya mengelaborasikan proses 

pembelajaran keaksaraan dan proses ekonomi peserta didiknya, untuk 

menumbuhkan ekonomi kecil dengan tujuan untuk dapat menciptakan masyarakat 

mandiri sehingga mampu meningkatkan mutu dan taraf hidupnya. Tujuan utama 

program pendidikan keaksaraan berbasis microfinance adalah meningkatkan 

pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi warga masyarakat buta aksara dibidang 
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pendidikan dan usaha. (Juknis Bantuan Kelompok Percontohan Pembelajaran 

PAUDNI Pada UPTD SKB, 2014, hlm. 12). 

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan belajar yang telah dilakukan oleh 

UPTD SKB Kabupaten Garut, diperoleh data dari pemerintahan setempat bahwa 

jumlah penduduk Kab.Garut  sebanyak 3.400.542 orang, yang terdiri atas laki-laki 

1.632.426 dan perempuan 1.768.116. Berdasarkan tingkat pendidikan, diketahui 

bahwa jumlah penduduk Garut 92% (1.360.216) sudah mengikuti pendidikan 

sekolah dasar, laki-laki 672.320 orang dan perempuan 687.896 orang.  Sementara 

jumlah penduduk buta huruf sebanyak 108.817 orang, laki-laki 53.325 orang dan 

perempuan 55.492 orang.Melihat jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan 

jumlah buta huruf, diketahui jumlah perempuan mendapat priortas yang lebih 

diberi pelayanan pendidikan terutama pendidikan masyarakat. Salah satunya 

adalah program Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) yangdilaksanakan 

pada bulan Oktober, November dan Desember 2014. Dalam waktu tiga bulan 

tersebut peserta mengikuti pelatihan dan kegiatan pendampingan atau kegiatan 

pembelajaran yang berkelanjutan.Kegiaan Pelatihan yang diselenggarakan adalah 

keterampilan tata boga, dimana tujuan utamanya adalah memelihara keterampilan 

aksara peserta didik melalui kegiatan pengembangan pelatihan  tata boga.  

Menurut Mangkunegara (2009, hlm. 50) pelatihan adalah suatu proses 

pendidikan jangka pendek yang mempergunakan prosedur sistematis dan 

terorganisasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam 

pelaksanaan tugas tertentu. Kegiatan pelatihan dalam pelaksanaan pendidikan 

KUM merupakan cara dalam mengimplementasikan program KUM. 

Pelaksanaan pendidikan KUM berbasis microfinance pada tahun 2014 

dilaksanakan di dua tempat yang ada disekitar wilayah UPTD yaitu di kecamatan 

Cisurupan dan Kecamatan Banyuresmi.Pelaksanaan Pendidikan Keaksaraan telah 

berjalan, namun pendidikan keaksaraan yang diintegrasikan dengan life skill atau 

wirausaha pelaksanaannya baru 2 tahun.Program KUM yang telah dilaksanakan 

adalah KUM Bidang Pembuatan Crispy Baby fish, Bidang Pembuatan Olahan 

Kere Ikan dan Bidang Olahan Makanan Tradisional. 
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Program KUM berbasis microfinance bidang olahan ikan kere 

diselenggarakan di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut. 

Berdasarkan hasil identifikasi diketahui bahwa jumlah warga buta aksara relatif 

lebih banyak dibandingkan dengan wilayah lain, hal tersebut dikarenakan warga 

bermata pencaharian sebagai petani dan peternak ikan. Sehingga tingkat 

pendidikan masih sangat rendah.Kemudian potensi yang mendukung bahwa 

sebagaian masyarakat bermata pencaharian sebagai peternak ikan nila.Hal tersebut 

menunjukan bahwa program KUM bidang pembuatan olahan ikan kere sangat 

baik untuk dikembangkan dalam rangka membantu menigkatkan kesejahteraan 

keluarga melalui wirausaha. 

 

Menurut Pekerti (dalam Wijaya, 2007, hlm. 119) wirausaha adalah individu 

yang mendirikan, mengelola, mengembangkan dan melembagakan perusahaan 

miliknya sendiri dan individu yang dapat menciptakan pekerjaan bagi orang lain 

dengan berswadaya. Berwirausaha berarti mengembangkan sikap dan latihan 

berusaha secara mandiri, hal tersebutlah yang ingin dikembangkan oleh UPTD 

SKB Kabupaten Garut dalam penyelenggaraan model pembelajaran KUM 

berbasis microfinance, tujuan utamanya adalah meningkatkan kebredayaan 

penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas melalui materi pembelajaran 

pembuatan kere ikan agar berdaya. Selain itu, materi yang diberikan mengenai 

mengungkapkan keinginan berusaha berdasarkan minat dan potensi yang dimiliki, 

mempraktikkan sebuah keterampilan yang  berpeluang menjadi bidang usaha 

sesuai minat dan potensi yang dimiliki dan mengidentifikasi sumberdaya alam dan 

manusia di lingkungannya sesuai dengan bidang usaha yang dipilih. 

Fakta dilapangan ditemukan bahwa pelaksanaan KUM yang ada saat ini 

belum berjalan sesuai dengan tujuan.Karena pada sebagian pelaksanaan KUM 

sebelumnya di UPTD SKB Kabupaten Garut dampaknya hanya mendapatkan 

pengetahuan keterampilan berwirausaha saja, kebanyakan setelah program 

berlangsung tidak ada tindak lanjut untuk mengembangkan usaha atau memulai 

untuk berwirausaha.Berbeda dengan pembelajaran KUM yang diterapkan 
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sekarang yaitu berbasis microfinance, program kewirausahaannya terus berjalan 

meskipun usaha dalam lingkup yang kecil.Hal tersebut dikarenakan menerapkan 

prinsip-prinsip pengelolaan pembelajaran sesuai dengan Standar Kompetensi 

Keaksaraan Usaha Mandiri (SK-KUM) dengan mendorong untuk berwirausaha 

sebagai matapencaharian. 

Temuan empiris selanjutnya, penulis dapatkan adalah kelompok KUM 

pembuatan ikan kere saat ini masih produksi dan memasarkan produknya, berbeda 

dengan kelompok KUM yang lain, seperti kelompok KUM olahan Crispy baby 

fish dan kelompok KUM olahan makanan tradisional, mereka sudah tidak 

produksi dikarenakan berbagai alasan. Pada kelompok KUM bidang olahan ikan 

kere terdapat permasalah, salah satu contohnya adalah kehadiran peserta kurang 

optimal, karena partisipasi peserta dalam pembelajaran yang sifatnya 

praktis/praktek lebih banyak jumlahnya dibandingkan dengan pembelajaran yang 

sifatnya konseptual/teoritis. Hal tersebut menjadi tantangan sendiri bagi lembaga 

untuk melaksanakan dan mengembangkan program KUM.  

Program KUM yang dilaksanakan melalui pelatihan, diharapkan mampu 

mengembangkan minat dan potensi yang ada.Peserta pelatihan olahan ikan kere 

sebanyak 10 orang dengan rata-rata usia 27-51 tahun.  Demi tercapainya tujuan 

program KUM, peserta mendapatkan pengetahuan dan keterampilan tidak hanya 

bagaimana cara membuat kere ikan tetapi juga diberikan pelatihan bagaimana cara 

memasarkan dan menjual produknya sehingga dapat menumbuhkan minat usaha 

dalam lingkup kecil maupun besar. 

Berdasarkan beberapa temuan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian 

untuk mengetahui bagaimana suatu lembaga melaksanakan program Keaksaraan 

Usaha Mandiri (KUM) berbasis microfinance yang diselenggarakan oleh UPTD 

SKB Kabupaten Garut. Hal tersebut dilakukan untuk melihat bagaimana 

pengelolaan pembelajaran KUM berbasis microfinance dalam bidang  olahan ikan 

kere dapat memberikan dampak atau pengaruh yang positif bagi aksarawan 

/peserta dalam berwirausaha. Serta untuk mengetahui faktor-faktor yang 

mendorong dan menghambat implementasi program KUM berbasis 
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microfinance.Sehingga penulis mengangkat judul penelitian “Implementasi 

Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Berbasis Microfinance Melalui 

Pelatihan Olahan Ikan Kere Untuk Menumbuhkan Minat Usaha di UPTD 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Garut”. 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di lembaga 

Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten Garut, temuan dilapangan adalah 

sebagai berikut: 

1. Sebagian besar masyarakat di Desa Sukamukti Kecamatan Banyuresmi 

Kabupaten Garut bermata pencaharian sebagai petani dan peternak ikan. 

Membuat kondisi ekonomi masyarakat masih rendah, sehingga jumlah angka 

buta aksara masih banyak karena pendidikan tidak menjadi prioritas utama. 

2. Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) pada tahun 2012 

pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik  dibandingkan dengan 

pelaksanaan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) berbasis microfinance yang 

dilaksanakan dari tahun 2013 yang programnya dapat berjalan terus. Hal 

tersebut dikarenakan UPTD SKB Kabupaten Garut terus mengadakan 

pengawasan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan 

tindak lanjut program dengan mendampingi secara langsung peserta KUM 

sampai dengan berdirinya usaha kecil. Sepertihalnya kelompok KUM Olahan 

Ikan Kere yang masih terus berproduksi sampai saat ini.  

3. Program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) dilaksanakan melalui pelatihan, 

yaitu pelatihan olahan makanan tradisional dan olahan baby fish crispy dan 

pelatihan olahan ikan kere. Peserta pelatihan adalah peserta yang telah 

mengikuti keaksaraan dasar. Peserta didominasi oleh perempuan dengan 

masing-masing kelompok sebanyak 10 orang. Rata-rata usiapeserta 27-51 

tahun, merupakan peserta yang telah mengikuti program keaksaraan dasar. 

4. Presentase kehadiran peserta kelompok KUM Pelatihan olahan ikan kere 

kurang optimal karena partisipasi peserta dalam pembelajaran yang sifatnya 

praktis/praktek mencapai 90% dibandingkan dengan pembelajaran yang 
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sifatnya konseptual/teoritis jumlahnya hanya 70%.dari jumlah keseluruhan 

peserta didik. 

5. Materi pelatihan lebih kepada peningkatan pengetahuan dan keterampilan 

dalam mengolah, memproduksi, memasarkan dan mengadministrasikan 

olahan ikan kere dan menumbuhkan minat usaha 

6. Tujuan pelatihan adalah terlaksananya program Keaksaraan Usaha Mandiri 

(KUM) berbasis microfinance yang baik dan dapat meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan peserta dalam menumbuhkan minat usaha 

7. Peserta pelatihan nantinya dituntut untuk membuat usaha dan 

mengembangkan usaha yang dirintisnya dengan modal yang diberikan oleh 

lembaga UPTD SKB Kabupaten Garut. 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, penulis merumuskan permasalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana perencanaan program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) berbasis 

Microfinance? 

2. Bagaimana pelaksanaan pelatihan olahan ikan kere dalam program 

Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) berbasis microfinance? 

3. Bagaimana hasil pelatihan olahan ikan kere dalam menumbuhkan minat 

usaha? 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu pada rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Mengetahui program Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM) Berbasis 

Microfinance. 

2. Mengetahui pelaksanaan pelatihan olahan ikan kere dalam program 

Keaksaraan Usaha Mandiri  berbasismicrofinance. 

3. Mengetahui hasil pelatihan olahan ikan kere dalam menumbuhkan minat 

usaha. 

E. Manfaat/ Signifikansi Penelitian 



10 
 

 
Egie Gestyana, 2015 
IMPLEMENTASI PROGRAM KEAKSARAAN USAHA MANDIRI (KUM) BERBASIS MICROFINANCE 
MELALUI PELATIHAN OLAHAN IKANKERE UNTUK MENUMBUHKAN MINAT USAHA DI UPTD 
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (SKB) 
KABUPATEN GARUT 
Universitas Pendidikan Indonesia | \.upi.edu perpustakaan.upi.edu 

 

Adapun manfaat penelitian ini baik secara teoritis dan praktis khusunya untuk 

peneliti adalah sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran 

mengenai faktor-faktor yang mendukung implementasi program Keaksaraan 

Usaha Mandiri (KUM) dalam bidang yang lainnya dari strategi, pelaksanaan 

dan hasilnya. Serta memberikan konstribusi dalam keilmuan pendidikan 

kemasyarakatan khususnya mengenai penyelenggraan pendidikan Keaksaraan 

Usaha Mandiri (KUM). 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Dengan adanya penelitian inidiharapkan dapat memberikan wawasan 

pengetahuan dan pengembangan dalam pendidikan kemasyarakatan 

khususnya pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri (KUM). 

b. Bagi UPTD SKB Kabupaten Garut 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada UPTD SKB 

Kabupaten Garut sebagai penyelenggara percontohan pembelajaran PAUDNI 

agar dapat mengembangkan penyelenggaraan pendidikan Keaksaraan Usaha 

Mandiri (KUM) lebih baik lagi. 

c. Bagi Peserta Didik 

Diaharapkan penelitian ini memberikan kontribusi dalam meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan berwirausaha dengan baik. 

d. Bagi Dunia Pendidikan Pada Umumnya 

Hasil penelitian ini dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak yang berminat 

untuk meneliti lebih lanjut terhadap aspek yang sama dan kajian yang sama 

F. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran 

garis besar dan menjelaskan isi skripsi yang merujuk pada pedoman penulisan 

karya ilmiah UPI (2014, hlm. 16-38) sehingga dapat menggambarkan hubungan 

antara satu bab dengan bab yang lainnya. 
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BAB I :   Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi masalah penelitian, 

rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat/ 

signifikansi penilitian dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II :   Kajian Pustaka 

Bab ini akan menyajikan teori yang relevan dengan judul dan permasalahan.  

BAB III :   Metode Penelitian 

Bab ini akan membahas penjabaran mengenai metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini. 

BAB IV :   Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini memuat data yang diperoleh dari lapangan dan hasil penelitian disertai 

analisis. 

BAB V :   Simpulan dan Saran 

Pada bab ini akan diberikan kesimpulan mengenai kondisi di lapangan 

berdasarkan uraian pada bab sebelumnya. Penulis juga akan memberikan saran 

dan keterbatasan pelaksanaan kegiatan 


