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ABSTRACT 

 
Social Ministry defines an independent prosperous village is the village where people have self-

reliance, participation and social solidarity are high to meet the basic needs and develop sustainable 

livelihoods and create added value for rural productivity. Village self good enough aims to reduce 

the number of poor people in Indonesia with entrepreneurship coaching techniques focus on the five 

contexts: listening, intuition, curiosity, forward and deepen and self-control. The method used is 

descriptive method of qualitative research where the object is rural districts Mutersari Mojowarno 

Jombang district who have followed the entrepreneurship coaching given by the University of 

Ciputra Surabaya. The aim of research to look at the effectiveness of the application of 

entrepreneurial coaching to realize Mojowarno village become self-sufficient village good enough. 

Validation of the results using triangulation techniques using: parisipatif observation, interview, 

and documentation (photos and interviews). The results showed that entrepreneurship coaching 

conducted by the University of Ciputra Surabaya to realize the positive impact Mojowarno villages 

become self-sufficient village good enough. The real proof of coaching activities rural communities 

that previously did not have a current business has been running the business chips banana bonggol 

and able to increase income per capita of any population that followed the entrepreneurship and 

running a business coaching chips banana bonggol. 
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ABSTRAK 

 
Kementrian sosial mendefenisikan desa sejahtera mandiri adalah desa yang masyarakatnya memiliki 

keswadayaan, partisipasi dan kesetiakawanan sosial yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan dasar 

dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan serta menciptakan nilai tambah bagi produktivitas 

desa. Desa sejahtra mandiri bertujuan untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin yang ada di 

Indonesia dengan teknik Coaching kewirausahaan fokus pada lima konteks yaitu: mendengarkan, 

intuisi, rasa ingin tahu, memperdalan dan mempertajam tujuan masa depan dan pengendalian diri. 

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dimana objek penelitian 

adalah masyarakat desa Mutersari kecamatan Mojowarno kabupaten Jombang yang telah mengikuti 

coaching kewirausahaan yang diberikan oleh Universitas Ciputra Surabaya. Tujuan penelitian untuk 

melihat efektifitas penerapan coaching kewirausahaan untuk mewujudkan desa Mojowarno menjadi 

desa yang sejahtra mandiri. Validasi hasil penelitian menggunakan teknik trianggulasi dengan 

menggunakan: observasi parisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi (foto dan hasil 

wawancara). Hasil penelitian menunjukan coaching kewirausahaan yang dilakukan Universitas 

Ciputra Surabaya berdampak positip mewujudkan desa Mojowarno menjadi desa sejahtra mandiri. 

Bukti nyata dari kegiatan coaching masyarakat desa yang tadinya tidak memiliki bisnis saat ini 

sudah menjalankan bisnis keripik bonggol pisang dan menambah pendapatan perkapita setiap 

penduduk yang mengikuti coaching kewirausahaan dan menjalankan bisnis keripik bonggol pisang. 

 

Kata Kunci: Coaching,  Kewirausahaan 
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PENDAHULUAN 

Data dari Badan Pusat Statistik(BPS) Kabupaten Jombang tahun 2013 

menyebutkan jumlah penduduk desa Mojowarno yang pra sejahtra sebesar 5.315, 

pensusuk sejahtera I sebesar 4. 398 dan total penduduk sejahtera 1.740 jiwa 

(http://jombangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/21). Data dari Badan Pusat 

Statistik(BPS) diatas menggambarkan bahwa proporsi jumlah penduduk sejahtra 

jauh lebih kecil dibandingkan penduduk sejahtera. Penduduk desa Mojowarno 

membutuhkan sumber mata pencarian baru yang dapat meningkatkan taraf hidup 

menjadi masyarakat sejahtera. Masalah kesejahteraan masyarakat Mojowarno 

merupakan alasan Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra Surabaya untuk turut 

berperan aktif mengembangkan entrepreneurship. 

Entrepreneursip merupakan salah satu kompetensi yang dimiliki Universitas 

Ciputra khususnya Fakultas Ekonomi yang tertuang dalam visi Fakultas Ekonomi 

yaitu: menjadi Fakultas Ekonomi berstandar internasional yang memiliki 

keunggulan entrepreneurship dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa. 

Desa binaan Fakultas Ekonomi mengembangkan start-up bisnis keripik bonggol 

pisang. Pengabdian masyarakat yang diberikan dalam bentuk coaching 

kewirausahaan dan pengembangan start-up bisnis keripik bonggol pisang. 

Coaching diberikan dalam waktu enam bulan kepada masyarakat Mojowarno 

melalui pelatihan kewirausahaan. Teknik pelatihan menggunakan kolaborasi antara 

kegiatan produksi, pengajaran, coaching dan marketing.  

Keripik bonggol pisang merupakan produk dari start-up bisnis masyarakat 

Mojowarno dimana bonggol pisang merupakan bahan dasar utamanya. Bonggol 

pisang dipilih karena ketersediaannya melimpah di Mojowarno dan selama ini 

belum pernah dikelola dengan maksimal oleh masyarakat. Coaching adalah salah 

satu teknik dalam pelatihan kewirausahaan. Teknik ini masih relative baru 

dikembangkan di pengabdian masyarakat oleh Fakultas Ekonomi dimana, pelatihan 

ini melibatkan dosen dan mahasiswa yang memiliki pemahaman dan sekaligus 

pelaku bisnis mulai dari start-up sampai bisnis dengan sekala besar. Pengabdian 

masyarakat meggunakan teknik coaching bertujuan untuk: 

1. Mengatasi masalah rasa tidak percaya diri dari peserta pelatihan sehingga, 

peserta tidak merasa minder dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan 

pengalaman tentang bisnis. 

2. Mendampingi masyarakat membangun sebuah start-up bisnis. 

  

METODE PENELITIAN 

Konsep Coaching 

Pendekatan coaching yang dijalankan selama pengabdian masyarakat desa 

Mojowarno berlangsung sekitar satu tahun. Coach memberikan investasi dalam 

bentuk waktu, tenaga dan juga ilmu pengetahuan. Pengertian coaching menurut 

Covey (2011) adalah: 
“coaching is both a growing profession worldwide and a growing communication 

style adopted by business, government, and non profit leaders, teachers, counselors, 

parents and another”.  

Penerapan coaching dalam bisnis dirancang untuk lebih banyak belajar 

dibandingkan mengajar sehingga setiap orang yang ingin berbisnis dapat belajar 
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secara terus menerus. Coaching secara substansial meningkatkan tahapan dari 

proses perbaikan yang ditetapkan dalam organisasi, sehingga meningkatkan 

kemampuan kompetitif (Vidal-Salazar et al., 2012). 

Teknik Coaching memberdayakan dengan maksimal dari dua komponen 

penting yaitu client(orang yang akan di coaching) dan coach (orang yang 

membimbing). Hubungan coaching mendapatkan energi/kekuatan yang langsung  

dari coach sementara client memiliki energi/kekuatan dua arah yaitu: memberikan 

energi sekaligus menerima energi dari proses coaching. Gambar 1 dibawah ini 

merupakan gambaran hubungan coaching diantara client dan coach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 1. The Coaching Power Triangle 

Konsep jalinan hubungan yang ada pada coaching selanjutnya dapat digunkan 

untuk menjelaskan konsep dasar yang menjadi fokus berdasarkan lima konteks 

penting. Fokus konteks terdiri dari kegiatan: mendengarkan, intuisi, rasa ingin tahu, 

memperdalam dan mempertajam tujuan masa depan serta terakhir untuk 

pengendalian diri(Kimsey-House, 2011). 

 

 
Gambar 1. Model Konteks Coaching 

 

Pembahasan lebih rinci mengenai model coaching dijabarkan oleh Kimsey – 

House, 2011 dijabarkan sebagai melalui lima tahapan. Tahapan pertama dumulai 

dengan  kegiatan mendengarkan dimana konteks yang focus pada aktivitas 

mendengarkan merupakan hal yang membutuhkan kesabaran dan menyita waktu 

dari seorang coach. Seorang coach harus mampu menyakinkan orang yang akan di 

coaching terlebih awal sebelum melakukan praktek coaching kgususnya fokus 

konteks untuk mendengaran. Setelah client(orang yang dilatih) percaya pada coach 

maka mereka akan menceritakan dengan jujur ketika di coaching. Ketika 

mendengarkan usahakan fokus pada konteks, hindari pembahasan lebih dalam 

terhadap hal-hal diluar konteks. Ketika coach mendengarkan client ada dua kalimat 

yang tidak boleh dikeluarkan oleh coach yaitu: “itu yang saya maksudkan”dan 

“tetapi bukan itu yang kamu katakan”. Seandainya kita mendengar kalimat yang 

Co-Active  
Coaching Context

Listening Intuition Curiosity
Forward and 

Deepen
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tidak berhubungan dengan konteks pembicaraan kita harus mengusahan kembali 

pada konteks pembicaraan. Level atau tahapan dalam mendengarkan dapat dibagi 

menjadi: 

- Level 1 

Tahapan mendengarkan sekitar lima belas menit dimana coach akan 

bertanya pada client seputar hal yang umum sehingga, semua orang bisa 

saja menjadi coach di level 1. Sifat mendengarkan di level satu hanya 

sebatas percakapan. 

- Level 2 

Mendengarkan dengan patner dan cerita yang sama untuk melanjutkan lima 

belas menit dari level 1. Pada level dua disertai penjelasan, rasa ingin tau 

terhadap pertanyaan, menilai ekspresi dari cerita dengan kata lain, level ini 

membutuhkan konsentrasi sehingga harus fokus dalam mendengarkan.  

- Level III 

Proses mendengarkan pada tahap III sudah mulai dapat merasakan perasaan 

marah, frustasi, bahagia, bosan, nyaman dan cemas. Perasaan tersebut dapat 

dirasakan ketika mentup mata(butuh perasaan) sehingga kita bisa dijadikan 

catatan level III membutuhkan energi lebih besar. Level III Coach 

mendapatkan informasi secara lengkap dari semua bagian(topik). 

- Meta –View 

Merupakan gambaran umum atau pembagian tema, menempatkan pendapat 

dan bagian dari sebuah visi. Meta view biasanya merupakan inti ketika 

mendengarkan client. 

- Metafora atau Perumpamaan 

Coach dapat membuat sebuah perumpamaan yang sesuai dengan situasi 

client diantaranya: sukses, sedihan, penolakan, kelelahan, kekacauan pada 

lingkungan kerja dll. 

- Pegakuan 

Melalui coaching yang dilakukan coach terhadap client dengan harapan 

client dapat lebih kuat/tangguh menghadapi masalah setelah mendaptakan 

coaching. 

 

Setelah melewati tahapan pertama dilanjutkan kepada tahapan kedua yaitu: intuisi. 

Pengertian dari intusi merupakan suatu hal yang jarang diamati namun efeknya 

dapat dirasakan. Berangkat dari defenisi diatas maka intuisi identik dengan indra 

keenam dimana tidak semua orang memiliki kemampuan tersebut. Proses 

mengamati sesuatu bisa diklasifikasikan menjadi dua bangianyaitu: pertama dengan 

cara klasik/konvensional melalui pengamatan atau dengan cara kedua dengan 

menggunakan intuisi/perasaan. Poin penting yang bisa kita temukan ketika 

melakukan coaching diantaranya:  

- Mengaktifikan/mematikan kecerdasan 

- Mengemukakan semuanya 

- Menemukan intusi yang sangat mendalam 

- Menyusun kata-kata 

-  
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Tahapan ketiga dari proses coaching adalah menjawab rasa keingintahuan yang 

dimiliki oleh coach. Tahapan awal dari keingintahuan berawal dari pertanyaan. 

Semua pertanyaan yang kita lontarkan harus tetap fokus pada topik yang dibahas. 

Keingintahuan akan sesuatu memberikan beberapa nilai/manfaat diantaranya: 

- Membangun hubungan 

Keingintahuan merupakan kekuatan untuk membangun aspek hubungan 

antara aspek keingintahuan terhadap manfaat penting dari coaching. 

- Mengarahkan pada rasa keingintahuan 

Pertanyaan dari coach langsung terlihat dan diam-diam memperhatikan 

secara alami yang tergambarkan secara langsung. 

- Mengembangkan talenta 

Tahapan awal dari kesadaran gampangnya kita harus tetap memperhatikan 

keingintahuan. Terkadang kita harus berusaha untuk mencari tahu jawaban 

dari pertanyaan yang akan kita tanyakan walaupun terkadang jawabannya 

kemungkinan berbeda. 

 

Setelah menjalani tahapan satu sampai ketiga maka tahapan keempat adalah 

memotivasi dan Memperdalam topic yang akan dibahas dengan client. Client yang 

melakukan coaching dengan dua alasan yaitu: karena client ingin berubah, dan 

kedua karena ingin melengkapi dan memahami pentingnya hasil dari coaching. 

Tindakan coach ketika memotivasi dan memperdalam konteks yang ingin di gali 

dari client dengan sendirinya akan menemukan beberapa hal penting yaitu: 

- Kebenaran/fakta 

Coach harus menjadi diri sendiri, sesuai aslinya sehingga clients dapat 

merasakan kejujuran dan integritas dari diri seorang coach. Client akan 

mencontoh coach dalam mengambilan keputusan. Ketika coach tidak jujur 

dan diketahui oleh client maka client akan kehilangan rasa kepercayaan 

sehingga hubungan tidak dapat menemukan fakta dari konteks yang akan 

dibahas. 

- Hubungan 

Gambaran kepribadian/imagine adalah instrumen yang dapat mengukur 

kekuatan hubungan antara coach dengan client. Pekerjaan terpenting dari 

seorang coach adalah membangun, mengawasi, dan mempertahankan 

kekuatan sinyal dari hubungannya dengan client. Jika terdapat hubungan 

kuat antara rasa percaya dengan relasi dan sebuah peluang besar untuk 

mencapai kesuksesan.  

- Semangat 

Pelaksanaan coaching dengan menggunakan semua keahlian dan 

metodologi dan semua ini akan membangun coaching: lingkungan dimana 

tempat kita melakukan coaching. Menjadi seorang coach, selalu memiliki 

kewaspadaan dan dapat merasakan perasaan client serta menjadi peka. 

Persaaan emosional bisa melebihi segalanya misalnya: sedih, tenang, 

tertatik, marah. Coach bisa membantu para client untuk menumbuhkan 

semangat dan perubahan dari yang selama ini dia jalani. 

- Keberanian 
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Seorang coach yang berani mengatas namakan/menempatkan diri pada 

posisi client maka hal tersebut menunjukkan bahwa anda berkomitmen 

untuk keberhasilan mereka efeknya beberapa hari kemudian mereka 

menjadi lebih berkomitmen. Hal ini artinya coach harus berani berbicara 

tegas kepada client tanpa mengabaikan rasa ketidaknyamanan pada diri 

sendiri(coach). Keberanian untuk tegas adalah komitmen untuk berubah 

tanpa mengesampingkan client. 

- Bayar Harga 

Profesi sebagai coach adalah memotivasi dan memperdalam. Memilih 

menjadi coach berarti kamu(coach) menggunakan semua keahlian atau 

tidak, langsung menyediakan kebutuhan client atau menyeimbangkan alias 

berproses. Client akan merespon semua tindakan dan pembelajaran, dan 

biasanya semua tindakan dijadikan pembelajaran yang berbeda, atau tidak 

semuanya dari sesi coaching. Coach akan menggunakan keahliannya dalam 

coaching untuk menolong client untuk menggerakkan agar dapat memilih 

jalan/solusi. 

- Akuntabilitas 

Kwalitas dari coaching berarti menciptakan akuntabilitas: alat ukur untuk 

tindakan dan sarana untuk melaporkan pembelajaran. Hal tersebut sangat 

penting dan harus segera di bereskan, selain itu “akuntabilitas” sangat 

sederhana: client memberikan cerita/masalah yang mereka hadapi dan 

mempelajarinya.  

- Merayakan kegagalan 

Kita menyadari bahwa merayakan kegagalan tidak berarti mengabaikan 

kekecewaan yang sering menyertainya. Client mungkin perlu sedikit waktu 

untuk menyerap benturan sebelum mereka dapat menggali ke dalam 

pembelajaran yang tersedia di sana. Perayaan maknanya penghormatan atau 

apresiasi yang merupakan ekspresi dari client. Kita harus dapat menjunjung 

tinggi kegagalan karena hanya sedikit orang yang bersedia  menempatkan 

diri mereka dalam posisi itu. 

- Menemukan bagian lain. 

Ketika kita menemukan sisi lain dari client, kita juga harus mencari potensi 

lain dalam diri kita. Waktu dimana sangat mudah atau lebih nyaman untuk 

menunda, main aman, melewati dengan mudah atau bertahan pada 

kegagalan dari client.  

 

Tahapan terakhir atau tahapan kelima dari coaching adalah pengendalian diri. 

Tahapan ini merupakan tahapan yang membutuhkan tenaga besar saat melakukan 

coaching. Secara alami kita(coach) ingin menciptakan lingkungan dan kondisi 

dengan meminimalkan kemungkinan gangguan tetapi mereka akan terjadi dari 

waktu kewaktu. Inti dari pengendalian diri adalah kombinasi/gabungan dari 

kesadaran diri dan kemampuan pemulihan/mamafkan. Pengendalian diri adalah 

bentuk ekspresi dari keseluruhan komitmen terhadap client. Bentuk pengendalian 

diri antara lain: menghadapai masalah tertentu, pembatasan wewenang dan menilai 

diri sendiri dan penilaian yang baik. 
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Hasil penelitian dari Lee Smith dan Jeannine Sandstrom, (1999) juga 

mengemukanan bahwa terdapat lonjakan/peningkatan permintaan untuk 

mendapatkan eksklusif coaching mencapai proporsi luar biasa, karena diyakini 

menjadi intervensi strategis yang sangat efektif yang dapat membantu pemimpin 

untuk menjadi lebih sukses dalam periode waktu tertentu. Berangkat dari hasil 

penelitian Lee Smith dan Jeannine Sandstrom  serta analisis literature maka lima 

fokus konteks dari coaching diatas dijadikan sebagai landasan penelitian untuk 

melihat manfaat penerapan coaching terhadap keberlangsungan sebuah start-up 

bisnis yang merupakan hasil binanan dari Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra 

Surabaya dalam bentuk program pengamdian masyarakat terhadap penduduk desa 

Mojowarno.  

1. Tahapan awal  

penelitian adalah observasi terkait kondisi masyarakat desa mojowarno 

meliputi: potenis desa, karakteristik masyarakat, kondisi social ekonomi 

dan melihat peluang bisnis yang memungkinkan untuk di kembangkan.  

2. Tahapan kedua  

adalah melakukan kordinasi dengan komunitas masyarakat mandiri yang 

berdomisili di desa Mojowarno. 

3. Tahapan ketiga  

Pelaksanaan pengabdian masyarakat dalam bentuk program pelatihan 

kewirausahaan selama enam bulan beserta evaluasi program. 

Seluruh tahapan terlaksana atas koordinasi antara Fakultas Ekonomi Universitas 

Ciputra Surabaya dengan masyarakat desa Mojowarno. 

 

Start –Up Bisnis 

Start-up bisnis merupakan tahapan awal dari perkembangan sebuah bisnis 

dimana ada beberpa komponen yang memiliki keterkaitan dengan start-up bisnis 

diantaranya: entrepreneur dan entrepreneurship. Pengertian  Entrepreneurship atau 

yang biasa disebut kewirausahaan adalah tahapan, menunjukkan kapasitas 

individualis atau mengidentifikasi peluang yang baru dan menerapkannya kedalam 

produk atau jasa dipasar (Schaper etc, 2011). Sementara itu pengertian 

entrepreneur dapat melihat sesuatu dapat menjadikannya faktor produksi yang  

berbeda namun perbedaan itu sangat penting sementara proses menemukannya 

bukan menjadi sebuah hal yang penting (Deakins, D. dan Freel, M., 2009). 

Karakteristik dari small business/start-up berdasarkan pendapat AB Sutanto 

(2008:39) adalah perusahaan yang memenuhi kriteria diantara lain: umur/masa 

oprasional perusahaan selama 0 – 5 tahun, karakter organisasinya kecil dan 

dinamis/berubah-ubah, tujuannya membuat bisnis awal ini sukses. Selain dari sisi 

usia modal awal oprasional dari start-up bisnis juga relatif kecil tanpa ada batasan 

minimum tergantung jenis start-up yang dijalankan. Keriteria start-up bisnis 

berdasarkan studi literatur dinilai sesuai dengan fakta start-up bisnis yang potensial 

dijalankan masyarakat desa Mojowarno. 
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Teknik Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penelitian ini 

tidak akan menetapkan penelitiannya hanya berdasarkan variable penelitian tetapi 

berdasarkan situasi social yang diteliti meliputi aspek tempat, pelaku dan 

aktivitasyang berinteraksi secara sinergis (Sugiono, 2007). Penelitian ini 

menggunakan analisis deskriptif kuantitatif karena objek penelitian harus 

dijabarkan secara detail dan membutuhkan wantu yang relative lama sehingga dapat 

menemukan solusi untuk mengatasi masalah penelitian. Pemahan tentang 

pengertian kualitatif deskriptif lebih banyak dipengaruhi oleh pandangan deduktif-

deskriptif (Bungin, 2013). Validasi hasil penelitian menggunakan teknik 

trianggulasi dimana, pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari 

berbagai teknik penggumpulan data dan sumber data yang ada (Sugiyono, 2007). 

Teknik trianggulasi menggunkan observasi partisipatif, wawancara dengan teknik 

coaching dan dokumentasi (foto dan video). Sampel penelitian adalah masyarakat 

desa mojowarno yang mengikuti program pelatihan kewirausahaan dari Universitas 

Ciputra dimana setiap peserta yang terpilih sebagai sampel sudah mendapatkan 

coaching dari coach . Jumlah sampel sebanyak 25 orang yang merupakan peserta 

aktif mendapat coaching selama program berlangsung. 

Pelaksanaan coaching di desa Mojowarno dilakukan oleh dosen dan mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra yang bertindak sebagai coach sementara 

masyarakat Mojoworno yang mengikuti pelatihan bertindak sebagai client. Konteks 

pembahasan adalah menciptakan sebuah start-up bisnis dengan tujuan 

menwujudkan desa sejahtra mandiri dimana, masyarakat memperoleh pendapatan 

tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Teknis pelaksanaan coaching 

dilakukan secara lisan, menggunakan media komunikasai berupa email, telephone, 

dan social media. Topik yang berkaitan dengan start-up bisnis (kendala dan 

perkemabangan bisnis) yang sedang dijalankan.  

Peserta pelatihan membentuk kelompok – kelompok bisnis dan mendapatkan 

coaching dari beberapa coach sesuai dengan kebutuhan bisnis. Durasi coaching 

setiap minggu minimal 5 – 7 jam dan ketika coach melakukan coaching dengan 

lima konteks fokus dari teori pelaksanaan coaching. Kegiatan coaching disertai 

dengan dokumentasi (laporan perkembangan bisnis, video, dan Foto) 

perkembangan start-up bisnis dari client(peserta pelatihan). Coach akan membuat 

laporan perkembangan dari client dan start-up bisnisnya yang berisi tentang: 

perkembangan bisnis/laba, perkembangan client, fakta menarik yang berhasil di 

gali dari kegiatan coaching). Data yang ditemukan pada saat coaching akan di rekap 

sehingga dapat dijadikan evaluasi keberhasilan pelaksaan bisnis dan juga coaching. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Pengabdian Fakultas Ekonomi Universitas Ciputra kepada masyarakat 

Mojowarno dalam bentuk program pelatihan kewirausahaan yang menggunakan 

teknik coaching menunjukan hasil yang menarik dimana ketersedian sampel 

penelitian sebanyak 15(60%) orang perempuan dan 10(40%) laki-laki,  dikisaran 

usia dari 20–50 tahun. Hasil tinjauan analisis manfaat coaching dari lima fokus 

konteks sebagai berikut: 
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1. Mendengarkan 

Client (Entrepreneur) yang mendapatkan coaching mendengarkan dengan 

penuh rasa tertarik terhadap topik yang dibahas oleh coach. Client juga 

bersedia meluangkan waktu selama 5-7 jam dalam seminggu untuk 

melakukan coaching. Media yang digunakan untuk mempermudah 

coaching adalah sosial media, telephone dan email. Client juga memiliki 

rasa percaya yang penuh kepada coach dan bersedia dengan jujur 

menceritakan semua tantangan dan potensi yang dimiliki oleh client kepada 

coach. 

2. Intuisi 

Para coach yang menjalankan coaching kepada client sudah memiliki 

pengalaman yang cukup banyak dalam coaching sehingga sudah memiliki 

intuisi yang sangat tajam terhadap permasalahan dan konteks yang 

dibutuhkan oleh client. Hasil analisis intuisi dari para coach ditahap awal 

coaching 70% sesuai dengan perolehan hasil client di akhir sesi coaching 

terkait bisnis mereka. 

3. Keingintahuan 

Setiap client memiliki rasa keingintahuan yang besar terhadap konteks 

materi coaching terutama terkait masalah pengembangan start-up bisnis. 

Data menunjukkan 90 % client dan coach memiliki keingintahuan terhadap 

konteks yang dibahas. Sinergi antara coach dengan client sangat positip 

sehingga proses mentoring menjawab banyak kengintahuan diantaranya: 

cara membuka pola pikir masyarakat petani menjadi entrepreneur, teknik 

mengembangkan start-up bisnis, menemukan potensi dan kelemahan diri, 

serta menemukan solusi dari hambatan yang dialami selama membangun 

start-up bisnis.  

4. Motivasi dan Memperdalam 

Selama proses coaching motivasi dari para client sudah berhasil di up-

grade oleh para coach. Pada tahap awal para client memiliki paradigma 

bahawa entrepreneur merupakan profesi yang kurang baik karena tidak 

jujur terhadap konsumen terkait harga namun, setelah mengikuti coaching 

para peserta menjadi antusias dan memiliki strategi untuk menjalankan 

bisnis sehingga bisa menghasilkan tambahan pendapatan. Hal ini terbukti 

dari beberapa penggalan kalimat client “saya ingin menjadi pengusaha 

untuk mewujudkan mimpi membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

sekita desa ini”. Keberhasilan coaching terbukti dari besaran presentasi 

(95%) motivasi para client bergeser dari pola pikir petani yang pasrah pada 

nasib menjadi seorang entrepreneur yang memiliki bisnis dengan omset 

yang bisa dijadikan sebagai sumber pendapatan utama serta 

memaksimalkan potensi yang ada disekitar mereka. 

5. Pengendalian Diri  

Hal yang paling membutuhkan waktu terbesar adalah pengendalian diri. 

Pada saat proses coaching terhadap client sulit sekali untuk mengendalikan 

diri terhadap rasa emosi dikarenakan butuh waktu untuk proses 

mewujudkan bisnis. Terdapat 65% dari para client ketika coaching 

mengutarakan kalimat “saya bosen jadi orang miskin”, “proses mendirikan 
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usaha terlalu lama buat saya”, “kemampuan saya tidak cukup untuk 

menjalankan bisnis”. Coach harus bekerja extra mengeluarkan semua 

kemampuan dan kesabaran ketika menggali aspek pengendalian diri dari 

client. 

 

 

Peserta pelatihan sudah mampu menghasilkan omset sekitar Rp. 1.500.000 – 

Rp 1.500.000 setiap minggunya. Bisnis keripik bonggol pisang yang mereka 

jalankan semakin berkembang seiring perubahan pola pikir, motivasi, dan 

pemahaman masyarakat seputar bisnis. Pengaruh positip ini akan mempengaruhi 

keuangan peserta dengan adanya tambahan pendapatan. Alternatif pendapatan jika 

terus dikembangkan akan membawa masyarakat Mojowaro menuju taraf hidup 

lebih baik dari taraf pra-sejahtra menjadi masyarakat sejahtra. 

 

SIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

Teknik coaching sangat bermanfaat dalam mensukseskan program pengembangan 

start-up bisnis bagi masyarakat pra sehjahtra. Masyarakat yang pada awalnya 

mengalami krisis kepercayaan diri setelah mendapatkan coaching menjadi semakin 

percaya diri. Implikasi positipnya masyarakat Mojowarno semakin kreatif dalam 

memanfaatkan peluang bisnis. 
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