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Abstrak 

 

Nilai-nilai kewirausahaan memiliki peran yang penting dalam kegiatan 

praktek prakarya untuk memaksimalkan hasil prakarya dan menumbuhkan 

jiwa wirausaha siswa. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa kelas XI 

SMK Muhammadiyah 3 Gemolong dengan jumlah sampel 15 responden yang 

akan diwawancarai. Jenis penelitian ini adalah kualitatif deskriptif.Teknik 

pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) 

pemahaman siswa mengenai pembelajaran kewirausahaan dan praktek 

prakarya dalam kategori rendah, (2) pemahaman siswa mengenai nilai-nilai 

kewirausahaan termasuk dalam pemahaman tinggi dan siswa mampu 

menerapkannya dalam kegiatan praktek prakarya, (3) hambatan-hambatan 

yang dihadapi siswa dalam praktek prakarya yaitu sarana dan prasarana yang 

disediakan sekolah tidak memadai, pemahaman dan percaya diri siswa, dan 

permodalan yang tidak dibantu oleh sekolah, (4) tingkat hasil prakarya masuk 

dalam kategori baik, prakarya yng dihasilkan memiliki nilai manfaat untuk 

bagi dirinya maupun bagi orang lain selain itu prakarya memiliki nilai jual. 

Kata Kunci : Kewirausahaan, Nilai-nilai Kewirausahaan, Praktek Prakarya, 

dan Siswa 

 

Abstract 

 

The values of entrepreneurship has an important role in the practice of craft 

activities to maximize the craft and foster entrepreneurial spirit of students. 

The population in this study is a class XI student of SMK Muhammadiyah 3 

Gemolong with a sample size of 15 respondents will be interviewed. The 

research is a qualitative descriptive. Data collection techniques in this study 

using observation, interview and documentation. The results of this study 

indicate that (1) the students' understanding of entrepreneurial learning and 

practice of the craft in the low category, (2) understanding of students about 

the values of entrepreneurship, including in the high comprehension and 

students are able to apply them in practice activities craft, (3) the obstacles 

facing students in the practice of a craft that infrastructure is provided schools 

is inadequate, understanding and confidence of students, and capital that are 

not supported by school, (4) the level of the results of the craft into the 

category of good, craft yng generated have a benefit for himself and his craft 

person other than the sale value. 

 

Keywords Entrepreneurship, Values Entrepreneurship, Practice craft, and 

Students 
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1. PENDAHULUAN 

Dunia bisnis dan wirausaha khusunya industri dan manufaktur di banyak negara 

tengah mempersiapkan diri guna menghadapi era revolusi industri 4.0.Industri 4.0 

disebut dengan industri internet. Industri Internet menyediakan cara untuk 

mendapatkan visibilitas dan wawasan yang lebih baik ke dalam operasi dan aset 

perusahaan melalui integrasi sensor mesin,perangkat lunak, dan sistem komputasi 

dan penyimpanan. Oleh karena itu, kewirausahaan pada zaman industri 4.0 sangatlah 

dituntut untuk berkembang mengikuti metode yang dikembangkan pada industry 

4.0.wirausahan dituntun untuk memiliki : (1) keterampilan yang cukup dan terlatih 

(2) komitmen yang tinggi terhadap inovasi yang diciptakan (3) pengusaan terhadap 

jaringan industry dan IT(Alasdair Gilchrist,2016), dengan memiliki kemampuan 

diatas kewirausahaan diharapkan mampu praktekkkan industri 4.0 dan menjadikan 

perekonomian negara lebih baik. 

Dari Penelitian yang dilakukan tentang Kewirausahaan merupakan bidang 

ilmu yang telah berkembang selama bertahun-tahun dan menarik untuk 

dikembangkan ( Hisrich et al, 2008). Lebih lanjut Hisrich mengemukakan bahwa 

individu yang memepelajari kewirausahaan akan memiliki keinginan 3 hingga 4 kali 

lebih besar dalam memulai usahanya sendiri, bahkan memiliki pendapatan 20 hingga 

30% lebih tinggi dibandingakn mereka yang mempelajari bidang lain.Nilai-nilai 

kewirausahaan juga berpengaruh besar terhadap praktek prakarya yang dilakukan di 

sekolah.Dengan penerapkan nilai-nilai kewirausahaan dalam praktek prakarya siswa 

dapat menumbuhkan jiwa kewirausahaan didalam dirinya, siswa dapat mengasal 

kemampuan dalam menentukan dan menciptakan produk. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anca Otilia, Ioana Crina Pop-Cohut, Lavinia 

Florentina Chirila yang berkaitan dengan “ Do practice stages encourage students in 

economics to practice entrepreneuship? Practeam project” yang diperoleh 

kesimpulan 60,98% dari orang-orang muda percaya bahwa mereka memiliki 

keterampilan kewirausahaan yang telah mereka peroleh melalui praktek dan 76,74% 

dari orang-orang muda yang mengatakan mereka akan memulai atau 

mempertimbangkan bisnis melalui tahap praktek. 
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Salah satu wadah yang bisa dijadikan tempat untuk membentuk sikap 

kewirausahaan seperti itu adalah sekolah khusunya Sekolah Menengah Kejuruan. 

Penerapkan dalam membentuk jiwa kewirausahaan peserta didik, sekolah diharapkan 

mampu menjalakan kurikulum pendidikan kewirausahaan yang didasarkan pada 

Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 

3.Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. . Untuk 

mengembangkan potensi peserta didik yang mengikuti proses pembelajaran 

kewirausahaan, sekolah mengadakan kegiatan praktek prakarya yang diwajibkan 

untuk semua peserta didik. 

SMK Muhammadiyah 3 Gemolong adalah salah satu sekolah menengah 

kejuruan yang menerapkan proses pembelajaran kewirausahaan dengan praktek 

prakarya yang belum maksimal dalam melakukan pembelajaran karena faktor siswa , 

jam pelajaran yang masih terbatas dan  fasilitas sarana dan prasarana belum memadai 

untuk  menunjang praktek prakarya peserta didik. 

Berdasarkan paparan latar belakang dan urgensi penelitian yang telah 

dipapaskan di atas, maka penelitian ini difokuskan untuk mendeskripsikan 

bagaimana implementasi nilai-nilai kewirausahaan dalam kegiatan praktek prakarya 

di SMK Muh 3 Gemolong. Penulis  tertarik untuk mengungkap permasalahan yang 

ada dengan melakukan penelitian yang berjudul “ IMPLEMENTASI NILAI-NILAI 

KEWIRAUSAHAAN DALAM KEGIATAN PRAKTEK PRAKARYA PADA SMK 

MUHAMMADIYAH 3 GEMOLONG TAHUN PELAJARAN 2018/2019”. 

 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitaian kualitatif untuk membangun pertanyaan 

pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif dan berdasarkan perspektif 

partisipatori (Creswell ,2010). Pendekatan ini menggunakan desain penelitian 

deskrisptif.Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan 

suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang.Populasi atau sampel 
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penelitian ini dilakukan siswa kelas XI SMK Muhammadiyah 3 Gemolong.Teknik 

Pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. 

Teknik sampling dalam penelitian ini memggunakan teknik purposive sampling 

yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan kriteria tertentu 

(Sugiyono, 2018). Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data atau sumber 

yaitu untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang 

sama. Teknik analisis data pada penelitian ini mengacu pada konsep (Miles & 

Huberman, 1992) yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan 

kesimpulan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui sebagai berikut: 

3.1 Tingkat Pemahaman Siswa tentang Pembelajaran Kewirausahaan dan 

Praktek Kewirausahaan yang Diberikan Guru. 

Tingkat pemahaman siswa di SMK Muhammadiyah 3 Gemolong tergolong 

kategori pemahaman tingkat rendah karena sebagian besar siswa SMK 

Muhammadiyah 3 Gemolong belum memahami materi tentang kewirausahaan 

dan praktek prakarya yang dilakukan namun siswa SMK Muhammadiyah 3 

Gemolong dapat mengembangkan dirinya untuk melakukan praktek prakarya 

dengan mencari informasi yang banyak dari berbagai sumber yang tidak 

diterima di sekolah. Pada pembelajaran kewirausahaan harus lebih ditingkatkan 

lagi dalam hal pengetahuan atau teori kewirausahaan agar dapat diterapkan 

dalam kegiatan praktek prakarya dan dalam kegiatan sehari-hari sedangkan 

untuk kegiatan praktek harus lebih dikembangkan sehingga prakarya-prakarya 

yang dihasilkan memiliki manfaat yang lebih untuk siswa dan untuk orang lain. 

Mengacu pada hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Rizki Brida 

Amalia (2016), dapat disimpulkan bahwa implementasi kewirausahaan melalui 

praktek pakarya SMK PGRI 3 Malang lebih mengutamakan praktek 

dibandingkan dengan teori dan hasil pembelajaran kewirausahaan diambil dari 

proses belajar dan hasil belajar sedangkan penilaian hasil produk-produk 
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prakarya ditentukan berdasarkan penilaian aspek mutu dan ketepatan 

penyesuaian waktu serta banyaknya produk yang dijual. 

Persamaan penilitian ini dengan penelitian Rizki Brida Amalia yaitu 

implementasi kewirausahaan yang lebih mengutamakan praktek dibandingkan 

dengan teori dan penilaian hasil produk-produk prakarya yang ditentukan 

berdasarkan aspek mutu dan ketepatan penyesuaian waktu. Sedangkan 

perbedaan pada hasil pembelajaran kewirausahaan yang diambil dari proses 

belajar dan hasil belajar dalam penelitian ini hasil pembelajaran kewirausahaan 

lebih dominan dari hasil belajar. 

3.2 Tingkat Pemahaman Siswa Tentang Nilai-Nilai Kewirausahaan dan 

Penerapanya dalam Prakarya. 

Tingkat pemahaman siswa SMK Muhammadiyah 3 Gemolong mengenai nilai-

nilai kewirausahaan tergolong kategori kedua atau pemahaman penafsiran yaitu 

siswa sudah dapat membedakan nilai kewirausahaan secara baik dan dapat 

menghubungkannya dengan menerapkannya dalam praktek prakarya. Pada 

pembelajaran kewirausahaan khususnya pada nilai-nilai kewirausahaan akan 

lebih dipahami oleh siswa apabila dalam pemberian penjelasan disertai dengan 

contoh dan tugas menerapkannya di dalam membuat prakarya maupun dalam 

kegiatan keseharian. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhamida ( 

2018) disimpulkan bahwa kecenderungan sikap atau nilai-nilai kewirausahaan 

yang dimiliki siswa menunjukan angka yang relatif belum optimal hal ini 

mengindikasikan bahwa sikap kewirausahaan siswa belum berbentuk dengan 

baik, internalisasi nilai-nilai kewirausahaan ke semua mata pelajaran telah 

diterapkan namun belum maksimal. 

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nurhamida yaitu tingkat 

kecenderungan sikap atau nilai-nilai kewirausahaan yang dimiliki siswa dalam 

penelitian ini menunjukan angka yang relatif optimal hal ini mengindikasikan 

bahwa kewirausahaan siswa dalam penelitian ini sudah baik dalam 

penerapannya di praktek prakarya dan internalisasi nilai-nilai kewirausahaan 

dalam penelitian ini baru diterapkan dalam mata pelajaran kewirausahaan. 
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3.3 Hambatan yang Dihadapi Siswa dalam Kegiatan Praktek Prakarya. 

Pada dasarnya hambatan yang dialami oleh siswa SMK Muhammadiyah 3 

Gemolong disebabkan oleh faktor-faktor.Faktor yang menjadi hambatan, yaitu 

kurangnya penjelasan dari guru, tidak disediakannya modal dan peralatan yang 

memadai dari sekolah dan hambatan dari siswa sendiri yang tidak percaya diri 

dan tidak kreatif. Pembelajaran kewirausahaan dan praktek prakarya akan lebih 

baik jika dalam pembelajaran kewirausahaan guru memberikan penjelasan yang 

detail dan menggunakan metode pembelajaran yang sesuai untuk mata pelajaran 

kewirausahan dan untuk praktek prakarya akan berjalan lebih baik siswa 

diberikan bekal pengetahuan dan pemahaman tentang prakarya yang akan dibuat 

dan sekolah memberikan fasilitas yang memadai untuk kegiatan praktek 

prakarya. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nurhamida (2018) 

dapat disimpulkan bahwa hambatan internalisasi kewirausahaan kesemua mata 

pelajaran yang telah diterapkan namun belum maksimal dan kendala dalam 

internalisasi nilai-nilai pendidikan kewirausahaan di SMK Salafiyah Syafi’iyah 

Randangan yaitu keterlambatan peserta didik di ruang belajar, tingkat 

pemahaman peserta didik yang berbeda-beda, guru yang tidak sesuai dengan 

latar belakang pendidikan, metode pembelajaran yang dilakukan guru tidak tepat 

serta tidak bervariasi yang mengakibatkan peserta didik jenuh saat pembelajaran, 

ketersediaan sarana dan prasarana praktek yang minim, serta keterbatasan modal 

dari sekolah dalam mendukung praktek siswa. 

Persamaan penelitian ini dengan ini dengan penelitian Nurhamida yaitu 

dalam kendala internalisasi nilai-nilai pendidikan kewirausahaan yang 

berhubungan dengan keterlambatan peserta didik di ruang belajar, tingkat 

pemahaman peserta didik yang berbeda-beda, metode pembelajaran yang 

dilakukan guru tidak tepat dan tidak bervariasi yang mengakibatkan peserta 

didik jenuh saat pembelajaran, ketersediaan sarana dan prasaranan praktek yang 

minim, serta keterbatasan modal dari sekolah dalam mendukung praktek siswa 

sedangkan perbedaan pada internalisasi nilai-nilai kewirausahaan ke dalam 

semua mata pelajaran dalam penelitian ini internalisasi nilai-nilai kewirausahaan 
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baru diterapkan dimata pelajaran kewirausahaan dan hambadatan dalam segi 

guru yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya di dalam penelitian 

ini guru kewirausahaan memilki latar belakang pendidikan kewirausahaan. 

3.4 Pemanfaatan Hasil Praktek Prakarya 

Tingkat hasil prakarya yang dibuat siswa masuk dalam kategori baik karena 

dalam membuat prakarya siswa dalam melakukannya dengan baik dan 

menghasilkan prakarya yang mempunyai manfaat untuk dirinya sendiri maupun 

orang lain dan mempunyai nilai jual yang baik. Melakukan pemasaran siswa 

menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dengan semakin banyaknya prakarya yang 

dihasilkan maka siswa akan mempunyai peluang bisnis yang besar.  

Pendidikan yang berwawasan kewirausahaan adalah pendidikan yang 

menerapkan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah pembentukan kecakapan 

hidup (life skill) pada peserta didiknya melalui kurikulum yang terintegrasi yang 

dikembangkan di sekolah.Dalam pendidikan kewirausahaan, peserta didik 

dituntun tidak hanya mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku 

sekolah, tetapi juga mampu memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi 

dalam kehidupan sehari-hari. Pada pendidikan di sekolah dengan memberikan 

siswa penanaman sikap-sikap perilaku untuk membuka bisnis hal tersebut akan 

membuat siswa menjadi seorang wirausaha. 

Mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anca Otilia yang 

dapat disimpulkan bahwa 60,98% orang percaya bahwa mereka memilki 

keterampilan kewirausahaan yang telah mereka peroleh melalui praktek dan 

76,74% orang mengatakan mereka akan memulai atau mempertimbangkan 

bisnis melalui tahap praktek. 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Anca Otilia yaitu dalam penelitian 

ini membuktikan bahwa dengan adanya pembelajaran kewirausahaan dan 

praktek prakarya di dalam sekolahan akan memberikan manfaat untuk siswa. 

Dalam penelitian ini membuktikan dengan adanya praktek prakarya siswa-siswa 

dalam membuat produk-produk prakarya yang bermanfaat untuk dirinya sendiri 

maupun orang lain dan memiliki nilai jual, dengan praktek prakarya bisa 

menjadi bekal bagi siswa untuk memasuki dunia bisnis atau wirausaha. 
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4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Sekolah menengah kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang diharapkan 

dapat mencetak lulusan berkompetensi didalam bidang tertentu dan memiliki 

jiwa wirausahaan.Untuk mengembangkan potensi peserta didik sekolah 

mengadakan pembelajaran kewirausahaan dan kegiatan praktek prakarya.Dalam 

pembelajaraan kewirausahaan dan praktek prakarya nilai-nilai kewirausahaan 

berpengaruh besar terhadap pembentukan jiwa wirausaha siswa seperti mengasal 

kemampuan siswa dalam menentukan dan menciptakan produk dan berpengaruh 

dalam menumbuhkan kreatif siswa dalam melakukan pemasaran. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman siswa tentang 

pembelajaran kewirausahaan khususnya nilai-nilai kewirausahaan dan 

peneraparan nilai-nilai kewirausahaan dalam kegiatan praktek prakarya. 

Pemahaman siswa mengetahi pembelajaran kewirausahaan yang diberikan 

guru di kelas dalam tingkat kategori rendah karena siswa belum memahami 

dengan maksimal pengetahuan tentang kewirausahaan namun dalam kegiatan 

praktek prakarya siswa dapat melaksanakannya dengan mencari informasi yang 

banyak dari berbagi sumber yang tidak didapat di sekolaha.Pemahaman siswa 

mengenai nilai-nilai kewirausahaan termasuk dalam pemahaman tinggi.Siswa 

sudah mampu memaknai nilai-nilai kewirausahan dengan baik dan siswa sudah 

dapat menerapkan nilai-nilai kewiarusahaan didalam kegiatan praktek prakarya. 

Hambatan-hambatan yang dialami siswa dalam melakukan kegiatan praktek 

prakarya, yaitu sarana dan prasarana yang disediakan sekolah, pemahaman dan 

percaya diri siswa yang kurang terhadap prakrya dan permodalan yang tidak 

dibantu oleh pihak sekolah. Tingkat hasil prakarya yang dibuat siswa masuk 

dalam kategori baik, prakarya yang dihasilkan siswa memiliki nilai manfaat bagi 

dirinya maupun bagi orang lain selain itu prakarya yang dihasilkan siswa 

memiliki nilai jual dalam pemasaran prakarya siswa juga menerapkan nilai-nilai 

kewirausahaan.  
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4.2 SARAN 

Siswa lebih aktif bertanya kepada guru tentang prakarya yang hendak dibuat 

sehingga siswa tidak kebinggungan saat melaksanakan kegiatan praktek 

prakarya dan siswa lebih bersungguh-sungguh dalam melakukan praktek 

prakarya tidak hanya karena tugas melainkan sebagai langkah awal untuk belajar 

atau memulai berwirausaha. 

Guru memilih metode yang sesuai dengan pembelajaran kewirausahaan agar 

siswa dapat dengan mudah memahami materi-materi yang disampaikan dan guru 

memberikan contoh dan bimbingan bagi siswa yang hendak melakukan praktek 

prakarya. Dan sekolah menyedikan sarana dan prasarana yang memadai untuk 

kegiatan praktek prakarya 
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