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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia sudah waktunya memperoleh prioritas utama 

dalam pembangunan suatu bangsa. Salah satu cara dalam membangun sumber 

daya manusia adalah melalui pendidikan, hal ini mengacu pada fungsi dan 

tujuan pendidikan yaitu untuk menghasilkan sumber daya manusia yang 

cerdas, cakap, unggul, serta mampu terjun dalam persaingan global. 

Sebagaimana yang telah dinyatakan dalam UU No.20 Tahun 2003 pada Pasal 

3 mengenai fungsi dan tujuan pendidikan di Indonesia yaitu “Pendidikan 

Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan 

bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. 

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk suatu bangsa 

karena salah satu upaya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada 

dasarnya pendidikan merupakan agen pembangunan dan perubahan, tanpa 

adanya pendidikan, tidak akan ada pembangunan, sehingga tidak akan  ada 

pula perubahan. Kemajuan pada bidang pendidikan akan menunjukkan 

kemajuan suatu bangsa, begitupun sebaliknya kemunduran pada bidang 
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pendidikan akan menunjukkan kemunduran suatu bangsa. Bangsa yang melek 

pendidikan adalah bangsa yang orientasi terpenting dalam hidupnya tertuju 

pada dunia pendidikan. Upaya ini diselenggarakan secara sadar dan sistematis 

oleh pemerintah melalui sistem pendidikan nasional dalam mengembangkan 

dan membina sumber daya manusia sehingga pada saatnya nanti diharapkan 

dapat menjadi individu-individu yang mampu menghadapi tantangan bagi 

dirinya sendiri, masyarakat, maupun negaranya. 

Kondisi yang real di Indonesia pada bidang pendidikan menurut 

pemaparan Sudjana, D. (2001 : 2) adalah: 

(1) Belum terbebaskan dari buta huruf, (2) Belum semua anak usia 

sekolah terlayani oleh pendidikan sekolah, (3) Tingginya angka putus 

sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, (4) Tingginya angka 

pengangguran mencapai 18 juta orang, (5) Pendidikan belum 

diposisikan sebagai prioritas pembangunan dengan dukungan yang 

memadai, dan (6) Pendidikan belum diperankan sebagai wahana 

investasi sumber daya manusia untuk jangka panjang. 

 

Individu-individu yang dikategorikan belum beruntung karena tidak bisa 

mengenyam pendidikan sekolah (formal), diperlukan adanya suatu kebijakan 

pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup berbasis masyarakat luas. 

Pendidikan yang berorientasi pada kecakapan hidup pada dasarnya tidak 

untuk merubah sistem pendidikan ataupun yang lainnya, tetapi hanya sebagai 

latihan berwirausaha dalam upaya meningkatkan taraf hidupnya. Pendidikan 

yang berorientasi pada kecakapan hidup memberikan kesempatan pada setiap 

individu dalam mengembangkan potensinya, serta memberikan peluang pada 

individu untuk memperoleh keterampilan yang dapat menjadi bekal dalam 

kehidupannya. 
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Program kesetaraan paket A, B, dan C, memiliki beberapa inovasi dalam 

proses pendidikannya, salah satunya adalah dengan pengembangan life skill 

(pendidikan kecakapan hidup). Program tersebut lebih berperan sebagai salah 

satu pemecahan masalah yang ada pada pendidikan di Indonesia ini, seperti 

masalah yang cukup krusial mengenai kenyataan bahwa tidak semua individu 

dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang berikutnya yang lebih tinggi 

lagi. 

Hal ini dalam vocational skill merupakan salah satu bagian dari life skill, 

dimana vocational skill lebih mengarah pada pemberian kemampuan tertentu 

(keterampilan kejuruan) sesuai dengan potensi-potensi yang telah ada. 

Pendidkan keterampilan yang diberikan kepada individu untuk menghasilkan 

kehidupan individu tersebut agar lebih baik serta lebih bermartabat di 

masyarakat. Pendidikan keterampilan ini sangat baik untuk mengatasi 

beberapa permasalahan seperti pengangguran dan kemiskinan. Oleh karena 

itu, individu memerlukan pendidikan keterampilan agar dapat dijadikan bekal 

untuk memasuki dunia kerja ataupun usaha mandiri. Selain itu, etos kerja di 

dalam masyarakatpun akan meningkat. Suryadi Ace. (2009). Dalam bukunya 

memaparkan bahwa tujuan program kesetaraan yang berorientasi pada 

pendidikan keterampilan adalah: 

1. Peserta didik pendidikan kesetaraan agar memperoleh keterampilan 

keterampilan bermata pencaharian (employment skills / income 

generating skills), 
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2. Membantu peserta didik dalam mengembangkan potensinya untuk 

memperoleh keahlian yang dapat digunakan untuk bekerja 

(menambah penghasilan), 

3. Membantu peserta didik untuk memperoleh keterampilan bekerja 

sehingga meringankan beeban orang tua, dan 

4. Mencegah terjadinya putus belajar karena peserta didik dapat 

memperoleh kemaandirian. 

Penyelenggaraan pendidikan keterampilan dalam meningkatkan 

kemampuan wirausaha warga belajar paket B di PKBM Al-Hikmah Desa 

Cibeber Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu adalah salah satu pendidikan 

yang dilatar belakangi oleh beberapa dasar pertimbangan, yaitu: 

1. Kurangnya pendidikan yang dimiliki oleh warga Sukagumiwang 

khususnya pendidikan keterampilan sebagai bekal dalam 

meningkatkan taraf hidup masyarakat Sukagumiwang. 

2. Abon lele dapat menjadi salah satu produk yang dapat diterapkan pada 

masyarakat Desa Cibeber melalui pendidikan keterampilan kerena 

dapat dikembangkan melalui teknik yang sederhana sehingga lebih 

mudah dalam menjadikan masyarakat Desa Cibeber yang mandiri. 

3. Kondisi lingkungan Desa Cibeber yang memungkinkan bagi 

pengembangan pendidikan keterampilan pada produk abon lele. 
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B. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Berdasarkan studi pendahuluan yang penulis lakukan terhadap 

penyelenggaraan pendidikan keterampilan dalam meningkatkan kemampuan 

wirausaha warga belajar paket B yang diselenggarakan oleh PKBM Al-

Hikmah di Desa Cibeber Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu diketahui 

bahwa terdapat beberapa permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Kurangnya pendidikan keterampilan yang dimiliki oleh warga belajar 

paket B untuk meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan dalam 

memenuhi kebutuhan hidupnya. 

2. Kurangnya pengetahuan keterampilan yang dimiliki warga belajar, 

maka memberikan dampak pada keterbatasan faktor ekonomi warga 

belajar paket B. 

3. Kurangnya peningkatan kemampuan wirausaha warga belajar Paket B 

melalui pendidikan keterampilan. 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka dapat di rumuskan sebagai 

berikut: 

“Bagaimana penyelenggaraan pendidikan keterampilan dalam 

merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kewirausahaan 

yang dilakukan oleh PKBM Al-Hikmah kepada warga belajar paket B dalam 

meningkatkan kemampuan wirausaha”. 
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C. Pertanyaan Penelitian 

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menjelaskan 

dengan pertanyaan penellitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan program pendidikan keterampilan yang dilakukan 

oleh PKBM Al-Hikmah kepada warga belajar peket B dalam 

meningkatkan kemampuan wirausaha? 

2. Bagaimana pelaksanaan pendidikan keterampilan dalam meningkatkan 

kemampuan wirausaha warga belajar paket B yang dilakukan oleh PKBM 

Al-Hikmah? 

3. Bagaimana evaluasi program pendidikan keterampilan dalam 

meningkatkan kemampuan wirausaha warga belajar paket B yang 

dilakukan oleh PKBM Al-Hikmah? 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang penulis lakukan yaitu: 

1. Untuk mengetahui perencanaan program pendidikan keterampilan 

yang dilakukan oleh PKBM Al-Hikmah dalam meningkatkan 

kemampuan wirausaha warga belajar paket B. 

2. Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan keterampilan warga 

belajar paket B dalam meningkatkan kemampuan wirausaha di PKBM 

Al-Hikmah. 

3. Untuk mengetahui evaluasi program pendidikan keterampilan dalam 

meningkatkan kemampuan wirausaha warga belajar paket B yang 

dilakukan oleh PKBM Al-Hikmah. 
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E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi 

deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif penguatan prosentase, 

yaitu metode penelitian yang mengungkap permaslahan-permaslahan yang 

terjadi di masa kini kemudian di analisa. 

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu wawancara, tes (pre 

tes dan post tes), skala sikap, dan observasi. 

Wawancara dilakukan sebagai alat untuk melengkapi data yang diperoleh 

dengan angket. Wawancara ini dilakukan kepada pengelola program 

kesetaraan paket B, tutor pendidikan keterampilan pembuatan abon lele di 

PKBM Al-Hikamh Desa Cibeber Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu, serta 

kepada supervisor dari Dinas Pendidikan Kecamatan Sukagumiwang. 

Tes (pre tes dan post tes) dilakukan untuk mengetahui atau mengukur 

kemampuan mengenai seberapa jauh peningkatan kemampuan warga belajar 

setelah mengikuti program pendidikan  keterampilan pembuatan abon lele 

yang dilakukan kepada warga belajar kesetaraan paket B program pendidikan 

keterampilan pembuatan abon lele di PKBM Al-Hikmah. 

Skala sikap dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perubahan sikap 

dari warga belajar setelah mengikuti program pendidikan keterampilan 

pembuatan abon lele, pengukuran skala sikap ini dilakukan kepada warga 

belajar kesetaraan paket B program pendidikan keterampilan pembuatan abon 

lele di PKBM Al-Hikmah. 
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Observasi dilakukan untuk memberikan pengamatan secara langsung 

terhadap kegiatan keterampilan pembuatan abon lele yang dilakukan oleh 

warga belajar paket B di Desa Cibeber Kec. Sukagumiwang Kab. Indramayu 

dalam memanfaatkan hasil pembelajaran keterampilan wirausaha. 

F. Manfaat Penelitian/Signifikasi Penelitian 

Penulis berharap hasil dalam penelitian ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan kajian bagi kelembagaan pendidikan nonformal dalam 

meningkatkan mutu kinerja yang professional dalam konteks 

pemberdayaan masyarakat dibidang pendidikan luar sekolah; 

2. Memberikan masukan kepada pengelola PKBM Al-Hikmah, Tutor 

Kesetaraan dan Fasilitator life skills, mengenai perkembangan 

pembelajaran serta masalah-masalah yang dihadapi dalam 

pembelajaran; 

3. Memberikan solusi permasalahan yang dihadapi dalam pendidikan 

luar sekolah , khususnya pada pendidikan keterampilan; 

4. Memberikan arah dan pedoman bagi peneliti lain untuk melakukan 

penelitian lanjutan mengenai pendidikan keterampilan. 

G. Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika yang dipergunakan dalam penulisan laporan hasil penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. BAB I : Pendahuluan  yang berisi tentang latar belakang masalah, 

identifikasi masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, 
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tujuan penulisan, manfaat penelitian,  definisi oprasional, kerangka 

berfikir penelitian, metode penelitian dan teknik penelitian teknik 

pegumpulan data, sistematika penulisan, dan agenda kegiatan. 

2. BAB II  :  Tinjauan  pustaka yang berisi kajian dan uraian konsep dan 

teori yang mendukung terhadap permasalahan yang diajukan dalam 

penelitian ini, diantaranya Pendidikan Luar Sekolah, Manajemen 

Pendidikan Luar Sekolah, Vocational Skill, Kewirausahaan, dan 

Taksonomi Bloom. 

3.  BAB III : Prosedur Penelitian, berisi tentang uraian Metode 

Penelitian, Subjek Penelitian (sampel, populasi), Teknik Pengumpulan 

Data, Prosedur Pengolahan dan Analisis Data. 

4. BAB IV : Deskripsi analisis penelitian dan  hasil penelitian tentang 

pendidikan keterampilan dalam meningkatkan kemampuan wirausaha 

warga belajar paket B. 

5. BAB V :Kesimpulan dan saran yang menyatakan mengenai hasil 

penelitian dan pemberian saran yang membangun bagi pihak-pihak 

terkait. 


