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Abstrak: Wirausaha harus dimulai sejak dini berbekal semangat besar, daya kreasi 
dan inovasi yang tinggi dan energi yang melimpah. Kegiatan pengabdian kepada 
masyarakat ini bertujuan untuk membekali dan menumbuhkan semangat 
berwirausaha dengan menggunakan Bahasa persuasi kepada pemuda-pemudi 
karang taruna dengan disertai pengetahuan tentang manajemen keuangan dan 
manajemen diri. Subjek pengabdian ini adalah pemuda-pemudi karang taruna di 
Tumapel Barat, tepatnya RT04, RW 05 kecamatan Singosari Kabupaten Malang. 
Metode yang digunakan adalah pelatihan yang terbagi menjadi tiga tahapan. 
Hasilnya cukup menarik yaitu terjadi peningkatan pengetahuan pemuda pemudi 
di bidang wirausaha. 
 
Kata kunci: Bahasa Persuasi, Karang Taruna, Kewirausahaan, Manajemen Keuangan, 
Pemuda-pemudi  
 
Abstract: Entrepreneurship must start early with great enthusiasm, high creativity 
and innovation and abundant energy. Community service activities aim to equip 
and foster the spirit of entrepreneurship by using the language of persuasion to 
youth youths with accompanied by knowledge of financial management and self-
management. The subject of this devotion is youth in West Tumapel, precisely 
RT04, RW 05 Singosari sub-district, Malang Regency. The method used is training 
which is divided into three stages. The result is quite interesting, namely an 
increase in the knowledge of young women in the field of entrepreneurship. 
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PENDAHULUAN 
 
Menjadi wirausahawan harus dimulai dari sejak dini, dikarenakan pada usia 
yang masih muda semangat yang dimiliki masih besar daya kreasi dan inovasi 
sangat tinggi begitu juga dengan energi yang dimiliki. Menciptakan para 
wirausaha muda dapat dilakukan dengan berbagai cara. Alasan mengapa 
pemuda-pemudi harus dibekali kewirausahaan, anatar lain, yang pertama 
dengan dibekali ilmu tentang kewirausahaan dapat memulai usaha sendiri 
sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki. Hal ini dapat membantu 
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pemerintah dalam mengurangi tingkat penganguran. Selanjutnya dibekali 
tentang Bahasa persuasi atau bagaimana menggunakan Bahasa yang dapat 
menarik konsumen agar tertarik pada produk kita. Semakin banyak anak muda 
yang berwirausaha, maka semakin besar potensi sumber penerimaan pajak 
pemerintah. Selanjutnya, menumbuhkan semangat untuk terus berinovasi 
dalam menghasilkan produk, sehingga semakin banyak variasi pilihan produk 
bagi masyarakat.  

Alasan yang terakhir saat produk dirintis sukses, para wirausahawan akan 
membuka cabang baru bahkan ada yang memulai merintis bisnis yang baru. 
Guna mendukung hal tersebut, para wirausahawan muda ini harus dibekali 
dengan manajemen diri guna mengembangkan dan membentuk karakteristik 
wirausahawan muda yang tangguh dan siap berkompetisi dalam persaingan 
global.  

Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini adalah mengembangkan jiwa 
kewirausahaan bagi para muda-mudi karang taruna dan membekali 
pengetahuan tentang manajemen keungan serta manajemen diri. Manfaat dari 
dilakukannya pengabdian kepada masyarakat ini adalah memberikan bekal dan 
menumbuhkan semangat berwirausaha dan Bahasa persuasi kepada pemuda-
pemudi karang taruna dengan disertai pengetahuan tentang manajemen 
keuangan dan manajemen diri. 

  
METODE 

 
Sasaran dari pengabdian masyarakat ini, yaitu pemuda-pemudi karang taruna 
di Tumapel Barat, tepatnya RT 04, RW 05 kecamatan Singosari Kabupaten 
Malang. Pelaksanaan kegiatan ini selama dua hari, hari Selasa dan Rabu, tanggal 
8 dan 9 Oktober 2019, bertempat di lingkungan RT 04, RW 05 Jalan Tumapel 
Barat kecamatan Singosari kabupaten Malang tepatnya di balai RW 05.  

Kegiatan ini berbentuk pelatihan kewirausahaan yang mungkin 
dibutuhkan oleh pemuda-pemudi karang taruna di lingkungan Tumapel, karena 
dengan masih berjiwa muda semangat untuk memperoleh hasil materi masih 
menggebu atau masih bersemangat. Total peserta ada 11 pemuda/pemudi. 

  
HASIL & PEMBAHASAN 

 
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di Jalan Tumapel 
Barat Kecamatan Singosari Kabupaten Malang berbentuk pelatihan 
kewirausahaan yang mungkin dibutuhkan oleh pemuda-pemudi karang taruna 
di lingkungan Tumapel, karena dengan masih berjiwa muda semangat untuk 
memperoleh hasil materi masih menggebu atau masih bersemangat. Penyuluhan 
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tersebut akan lebih memotivasi para pemudi-pemudi tersebut. Kegiatan pertama 
diberi pemaparan materi tentang kewirausahaan dan bahasa persuasi.  

Kegiatan kedua pemaparan materi tentang manajemen keuangan yang 
terakhir adanya sesi tanya jawab apabila ada yang belum paham, berbagi 
pengalaman dan berdiskusi. Adapun materi pelatihan yang akan diberikan 
dalam pengabdian pada masyarakat ini, antara lain: 1) pengenalan tentang 
kewirausahaan 2) teori bahasa persuasi disampaikan, 3) manajemen keungan 4) 
tanya jawab.  

Kendala yang dihadapi ketika melakukan kegiatan pelatihan waktunya 
kurang apabila hanya dilaksanakan selama dua hari, seharusnya masih ada 
tindak lanjut sampai pemuda-pemudi karang taruna Tumapel Barat 
mengahasilkan produk sampai diperkenalkan pada konsumen, dan sampai 
mana mereka bisa mengelola keuangan yang dihasilkan dari hasil penjualan 
produk yang dihasilkan. 

 
Gambar 1. Kegiatan Pelatihan 

 
SIMPULAN 

 
Dimana ada kemauan, usaha, kerja keras dan berpikir maju maka segala 
kesulitan akan menjadi kemudahan. Pentingnya berpikir untuk berwirausaha 
yang berpikir jauh kedepan agar nantinya menjadi sukses, dan apabila masih 
berjiwa muda yang masih mempunyai motivasi yang tinggi untuk kehidupan 
yang baik kelak. Melalui pelatihan atau berbagai simulasi usaha ini biasanya 
diberikan pelatihan baik yang dilakukan dalam ruangan maupun luar ruangan, 
keberanian dan ketanggapan kita terhadap dinamika perubahan lingkungan 
akan diuji dan akan selalu diperbaiki dan dkembangkan. Melalui pendidikan 
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formalpun sekarang juga menyajikan berbagai program atau paling tidak 
matakuliah kewirausahaan.  

 Seorang wirausaha memang perlu untuk menghadapi sebuah risiko, 
karena dari proses risiko itu sendiri nantinya akan membawa sesuatu yang besar, 
dan juga semangat, dan tak lupa harus kerja keras, ulet serta tidak putus asa 
sikap yang sangat dibutuhkan oleh seorang wirausaha agar terus berkarya 
dengan usaha yang dijalankannya. 
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