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ABSTRAK 

 
Nursidik, Fajar. 2012. “Model Pemberdayaan Masyarakat DesaKeboledan 

Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes (Studi Analisis DesaVokasi 

DesaKeboledan)”. Skripsi. Jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu 

Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Di bawah bimbingan: Drs. Sawa 

Suryana, M.Sidan Drs. Ilyas, M.Ag 
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Desa vokasi merupakan wujud dari program Pendidikan Kecakapan Hidup 

(PKH) dalam lingkup pedesaan yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan 

Kursusdan Kelembagaan (Ditbinsuskel), Direktorat Jenderal Pendidikan 

Nonformal dan Informal Kemendiknas. Ini dimaksudkan untuk mengembangkan 

sumber daya manusia dan lingkungan yang dilandasi nilai-nilai budaya dan 

pemanfaatan potensi lokal. Melalui desa vokasi ini, masyarakat diharapkan dapat 

belajar dan berlatih menguasai keterampilan. Selanjutnya, dari bekal keterampilan 

itu dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai 

sumber daya di wilayahnya sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat. 

Penelitian ini mengkaji (1) bagaimana model pemberdayaan masyaraka 

tmelalui desa vokasi Keboledan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes dan (2) 

bagaimana hasil pemberdayaan masyarakat melalui desavokasi Keboledan 

Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif. Subyek penelitian berjumlah 11 orang terdiri dari 1 orang 

pengelola desa vokasi, 5 orang tutor / pengajar, dan 5 orang warga belajar. 

Sumber data penelitian ini yaitu (1) informan utama yaitu pengelola desa vokasi 

dan tutor/ pengajar (2) informan pendukung yaitu dari warga belajar. Metode 

pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik 

pengumpulan data menggunakan triangulasi melalui pengecekan sumber data.  

Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pemberdayaan desa vokasi 

adalah dengan pelatihan ketrampilan kerja  dimana menekankan tentang pelatihan 

sebagai alternative pemberdayaan yang dapat memberikan hasil yang cukup baik 

yang bermanfaat bagi masyarakat sekitar baik dari luar maupun dari desa 

Keboledan itu sendiri dan terbukti berhasil menghasilkan beberapa produk danjasa 

yang bias dinikmati atau dirasakan oleh warga masyarakat khususnya warga 

masyarakat desa Keboledan sendiri. 

Berdasarkan hasil penelitian diberikan saran : (1) pemerintah harus memberi 

dukungan yang komprehensif dalam program desa vokasi, (2) peningkatan 

kemitraan antara penyelenggara desa vokasi denganpihak-pihak terkait untuk 

meningkatkan pengembanganusaha di berbagaibidang agar mampu menciptakan 

kesejahteraan 

 

 

 


