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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan institusi 

pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, dikelola 

oleh masyarakat dan untuk masyarakat. PKBM melaksanakan program-

program yang bermanfaat untuk masyarakat dengan menyesuaikan 

kebutuhan masyarakat, dimana PKBM tersebut didirikan. Program yang 

dilaksanakan di PKBM yaitu kesetaraan paket A, B dan C, PAUD, 

kelompok bermain, TPA, dan berbagai pelatihan. 

Program pelatihan keterampilan merajut merupakan salah satu 

pelatihan yang diselenggarakan oleh PKBM Bina Mandiri Cipageran. 

Tujuan program pelatihan keterampilan adalah untuk menigkatkan 

pengetahuan, keterampilan dan sikap, serta memiliki kemampuan 

berwirausaha untuk meningkatkan ekonomi keluarganya. Program 

pelatihan keterampilan ini adalah suatu upaya pemberdayaan 

masyarakat. Menurut UU R.I Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, 

pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan 

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan 

pengetahuan, sikap, keterampilan, prilaku, kemampuan, kesadaran dan 

pendampingan sesuai dengan masalah prioritas  kebutuhan masyarakat 

Desa. 

Sasaran pada pelatihan merajut yang dilaksanakan PKBM Bina 

Mandiri Cipageran yaitu untuk ibu rumah tangga. Peran ibu rumah 

tangga sangat penting terhadap kondisi kesejahteraan keluarga. 

Kehidupan keluarga di masyarakat, Bapak dan Ibu saling bahu 

membahu mengelola rumah tangganya agar mapan dan sejahtera. 

Keduanya saling melengkapi dan saling mendukung (Tumbage, S, 

2017). 

Pendidikan nonformal PKBM ditujukan untuk masyarakat sekitar 

sehingga memiliki layanan pendidikan yang khusus sesuai dengan 

karakteristik masyarakat yang mengikuti program PKBM. Layanan 

tersebut diberikan sesuai dengan tahapannya. Tahapan pelaksanaan 

pelatihan meliputi 3 tahapan yaitu kegiatan pra-pelatihan (pre-class 
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activities), kegiatan pelatihan (in-class activities) dan kegiatan pasca 

pelatihan (post-class activities). (Kandau, E, 2013) Layanan pada 

tahapan pra-pelatihan yaitu recruitment calon peserta dan analisis 

kebutuhan pelatihan. Layanan pada tahap pelatihan yaitu berupa layanan 

administrasi, layanan sarana dan prasarana, layanan bimbingan 

pendidikan dan pengajaran, serta layanan pengembangan minat dan 

bakat. Terakhir, layanan pasca pelatihan yaitu berupa pendampingan 

dalam pengelolaan modal, pengembangan produk serta pemasaran 

produk. 

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan dengan wawancara 

pada pengelola dan tutor program pelatihan pada tanggal 16 Maret 2018, 

pelatihan keterampilan merajut dilaksanakan sejak tahun 2015 hingga 

sekarang. Pelatihan ini dilaksanakan berdasarkan banyaknya masyarakat 

yang masuk pada kategori keluarga pra-sejahtera dengan mata 

pencaharian kepala keluarganya sebagai buruh. Pada pelaksanaanya, 

jiwa wirausaha IRT yang mengikuti pelatihan, dinilai masih kurang. 

Terlihat dari kurangnya inisiatif IRT dalam melaksanakan kegiatan 

pelatihan maupun berwirausaha. IRT masih mengandalkan PKBM 

dalam pelaksanaan usaha bersama, baik pada pengembangan program, 

pemasaran, dan pengelolaan keuangan. Hanya beberapa orang saja yang 

dapat menjalankan wirausaha secara mandiri. Sebagian besar ibu rumah 

tangga melaksanakan usahanya secara berkelompok yang dikelola oleh 

pihak PKBM.  

Pembelajaran yang dilaksanakan pada program ini, selain 

memberikan pelatihan mengenai merajut berbagai produk, juga 

memberikan pengetahuan mengenai berwirausaha. Merajut adalah 

metode membuat kain, pakaian  atau perlengkapan busana, aneka 

suvenir (gantungan kunci) dari benang rajut. Rajut dapat diartikan 

jaring/jala, jala atau bahan pakaian yang disirat manual (menggunakan 

tangan) maupun menggunakan mesin rajut. (Siswanto, B, dkk, 2016, 

hlm 8). Produk yang diproduksi pada pelatihan ini diantaranya berbagai 

jenis pakaian seperti jaket, rompi, sepatu dan asesoris seperti bando, dan 

berbagai macam topi. 

Pelatihan keterampilan diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

hidup keluarganya, dengan bertambahnya pengetahuan, keterampilan 
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dan pendapatan keluarga. Pengetahuan mengenai berwirausaha yang 

diberikan diharapkan dapat menumbuhkan jiwa wirausaha, sehingga 

selain memiliki keterampilan membuat produk, ibu rumah tangga dapat 

melaksanakan usaha walaupun dalam skala kecil. Pengetahuan 

berwirausaha yang diberikan dapat menjadi bekal bagaimana 

melaksanakan usaha dengan keterampilan yang dimiliki yaitu usaha 

rajutan.  Sejalan dengan penelitian Hendriani dan Nulhaqim (2008) 

dengan temuan bahwa pelatihan dan pembinaan dalam menumbuhkan 

jiwa wirausaha pada mitra binaan PT. Pelabuhan Indonesia adalah 

berpengaruh signifikan. Selanjutnya penelitian Susita, D, dkk (2017) 

bahwa pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha kecil dan binaan 

koprasi di rumah susun sederhana sewa Cipinang Besar Selatan juga 

mampu meningkatkan jiwa wirausaha dan motivasi wirausaha untuk 

menjalankan usaha secara optimal. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian “Pendapat Ibu Rumah Tangga Tentang 

Layanan Pelatihan Merajut Dalam Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Di 

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Mandiri Kelurahan 

Cipageran” 

 

B. Identifikasi Masalah Penelitian 

Identifikasi masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Keadaan ekonomi keluarga pra-sejahtera di Kelurahan Cipageran 

yang perlu ditingkatkan. 

2. Jiwa wirausaha pada ibu rumah tangga yang belum muncul secara 

optimal. 

 

C. Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Bagaimana 

Pendapat Ibu Rumah Tangga Tentang Layanan Pelatihan Merajut Dalam 

Menumbuhkan Jiwa Wirausaha Di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 

(PKBM) Bina Mandiri Kelurahan Cipageran?” 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 
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Tujuan umum yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

untuk mengetahui pendapat ibu rumah tangga tentang layanan merajut 

dalam menumbuhkan jiwa wirausaha di PKBM Bina Mandiri Kelurahan 

Cipageran. 

 

2. Tujuan Khusus 

Tujuan Khusus Penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data 

pendapat IRT mengenai layanan PKBM pada tahap: 

a. Pra-pelatihan berkaitan dengan recruitment calon peserta dan 

analisis kebutuhan pelatihan. 

b. Pelatihan berkaitan dengan layanan administrasi, sarana dan 

prasarana, bimbingan pendidikan dan pengajaran, dan 

pengembangan minat dan bakat. 

c. Pasca pelatihan berkaitan dengan, pendampingan dalam 

pengelolaan modal, pengembangan produk dan pemasaran produk. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya sumber 

pengetahuan tentang layanan pelatihan merajut dalam menumbuhkan 

jiwa wirausaha. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis, dapat meningkatkan wawasan pengetahuan serta 

memperoleh pengalaman dalam melakukan penelitian. 

b. Bagi PKBM penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai 

penadapat ibu rumah tangga tentang pelayanan pelatihan merajut 

dalam menumbuhkan jiwa wirausaha di Pusat Kegiatan Belajar 

Masyarakat (PKBM) Bina Mandiri Kelurahan Cipageran, sehingga 

dapat menjadi evaluasi serta pengembangan program tersebut. 

c. Bagi peserta pelatihan, penelitian ini dapat dijadikan bahan 

pembelajaran agar peserta dapat meningkatkan pengetahuannya 

dalam merajut dan wirausaha. 
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F. Struktur Organiasasi 

Struktur organisasi skripsi dalam sebuah penelitian berperan 

sebagai pedoman penelitian agar penelitinya lebih terarah dan sistematis, 

maka dari itu skripsi ini dibagi menjadi lima bab sebagai berikut : 

BAB I Pendahuluan, berisikan tentang latar belakang masalah, 

identifiksai dan perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, 

manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi. 

BAB II Kajian Pustaka, berisikan tentang kajian teori konsep layanan, 

layanan program pelatihan merajut dan menumbuhkan jiwa wirausaha 

BAB III Metode Penelitian, berisi penjabaran mengenai desain 

penelitian, partisipan, populasi dan sampel, instrumen penelitian, 

prosedur penelitian, dan analisis data. 

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, berisikan hasil penelitian 

menampilkan tentang hasil dan pembahasan penelitian. 

BAB V Simpulan dan Rekomendasi, berisikan tentang kesimpulan dan 

rekomendasi. 

 


