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ABSTRAK 

 

Dewanti, Widwiraswasti. 2015. Upaya Sekolah Dalam Mengembangkan Jiwa 

Wirausaha Siswa SMK N 6 Semarang. PembimbingI:Dr. TrisnaniWidowati, M.Si. 

PembimbingII: Dra. Sri EndahWahyuningsih,M.Pd.JurusanPendidikan 

Kesejahteraan KeluargaFakultasTeknik. UniversitasNegeriSemarang. 

 SMK merupakan salah satu bagian dari sistem pendidikan seharusnya dapat 

menghasilkan lulusan yang berkompeten dalam bidangnya, SMK membekali 

siswanya untuk bisa bekerja secara mandiri dan terampil. Namun, bekal yang di 

dapat oleh siswa selama proses pembelajaran belum mampu meningkatkan jumlah 

wirausaha. Pada kenyataannya banyak siswa tamatan SMK lebih memilih menjadi 

karyawan atau pegawai.Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan, karena wirausaha 

merupakan salah satu pendukung yang menentukan maju mundurnya 

perekonomian. Tujuan dari penelitian ini yaitu 1.) Untuk mengetahui bagaimana 

upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa SMK N 6 Semarang 

dan 2.) Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat upaya sekolah 

dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa. 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dimana hasil penelitian 

disajikan secara deskripsi. Fokus penelitian pada penelitian ini meliputi kurikulum 

yang didalamnya terdapat kegiatan intrakurikuler dan program sekolah serta 

faktor pendukung dan penghambat dalam upaya sekolah mengembangkan jiwa 

wirausaha siswa. Metode pengumpulan data yang utama yaitu dengan metode 

wawancara dan didukung dengan metode kuesioner (angket) dan metode 

dokumentasi. 

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa upaya sekolah dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha yaitu dengan adanya kurikulum. Kegiatan 

intrakurikuler yang termasuk dalam upaya sekolah berupa mata pelajaran prakarya 

dan kewirausahaan serta mata pelajaran produktif yang terdapat dalam struktur 

kurikulum. Selain itu didalam kegiatan intrakurikuler terdapat program sekolah 

dapat dijadikan upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha yaitu 

dengan adanya unit produksi. Adapun faktor pendukung dan penghambat upaya 

sekolah dalam mengembanjkan jiwa wirausaha siswa yaitu terdapat didalam 

lingkungan sekolah.  

 Simpulan upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa 

SMK N 6 Semarang adalah dengan adanya kegiatan intrakurikuler yang termasuk 

dalam kurikulum meliputi mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan serta mata 

pelajaran produktif. Adapun program sekolah yang terdapat didalam kegiatan 

intrakurikuler berupa pelaksanaan Unit Produksi. Saran untuk upaya sekolah ini 

yaitu dengan memperbaiki kualitas dari sarana prasarana sekolah, sehingga siswa 

dapat mengerti keinginan setelah lulus dari sekolah. 

Kata kunci:Upaya Sekolah, Jiwa Wirausaha 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pendidikan nasional merupakan usaha pokok untuk mengembangkan 

potensi bangsa Indonesia yang mampu membangun dirinya dan bertanggung 

jawab pada pembangunan bangsa, baik sebagai individu maupun sebagai warga 

Negara.Upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang bertanggung jawab dapat dilakukan melalui 

pendidikan.Pendidikan merupakan faktor penting yang berperan dalam 

peningkatan SDM dan peningkatan kecerdasan bangsa. 

Perubahan sistem pendidikan yang terjadi di Indonesia dari waktu ke waktu 

bertujuan untuk memasuki era globalisasi, dimana dalam masa globalisasi 

diwarnai oleh persaingan tenaga kerja yang semakin ketat.Persaingan kualitas 

SDM menyakup semua sektor kehidupan, seperti sektor pendidikan maupun 

sektor industri. Sektor pendidikan dan sektor industri mempunyai peran yang 

sama yaitu sama-sama menghasilkan suatu produk atau jasa tertentu yang dapat 

bersaing di pasaran dengan membutuhkan tenaga kerja produktif dari hasil 

tamatan yang berkualitas dan terampil dibidangnya.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu jenis sekolah formal 

yang menyelenggarakan pendidikan khusus, termasuk didalamnya pendidikan 

kewirausahaan yang dapat mengarahkan siswa agar menjadi tamatan yang siap 

terjun secara profesional serta ikut bergerak di dunia usaha maupun industri. SMK 

merupakan lembaga pendidikan yang berorientasi pada dunia kerja yang bertujuan 
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untuk memberikan bekal siap kerja yang terampil, sehingga setelah lulus dari 

sekolah dapat memperdalam atau mengembangkan keterampilan sesuai jurusan 

yang dipilih seperti membuka bengkel, membuka usaha menjahit dan usaha 

lainnya. 

SMK N 6 Semarang adalah salah satu sekolah yang bernaung dibawah 

Kementrian Pendidikan Nasional terletak di Jl. Sidodadi Barat No. 8 Semarang 

merupakan kelompok pariwisata yang diharapkan mampu menciptakan lulusan 

yang siap kerja, memiliki produktivitas dan kreativitas tinggi sesuai dengan 

bidang dan keahlian dari setiap program keahlian. Berbagai macam program 

keahlian yang terdapat di SMK N 6 Semarang diantaranya adalah Akomodasi 

Hotel, Busana Butik, Jasa Boga dan Tata Kecantikan. 

Program keahlian Busana Butik merupakan kompetensi keahlian yang 

menekan pada bidang pembuatan busana dalam pengelolaan dan penyelenggaraan 

usaha busana serta mampu berkompetensi dalam mengembangkan sikap 

profesional dalam bidang busana. Siswa dibekali dengan berbagai keterampilan, 

pengetahuan dan sikap agar kompeten di bidang: fashion drawing (menggambar 

busana), pattern making (pembuatan pola), pembuatan busana (pria, wanita 

dewasa dan anak-anak) hingga pembuatan hiasan pada busana (embrodery).  

Pembelajaran kewirausahaan memberikan keterampilan khusus pada siswa, 

sehingga dapat mengelola keterampilannya sebagai sumber 

kehidupannya.Pengembangan pendidikan kewirausahaan yang terdapat dalam 

kurikulum nasional SMK dalam rangka menciptakan kualitas sumber daya 

manusia (lulusan) yang unggul dan berjiwa wirausaha. Menumbuhkan jiwa 
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wirausaha pada siswa akan mengurangi tingkat pengangguran, karena setelah 

lulus dari sekolah, diharapkan siswa mampu merintis usaha sendiri.  

Berdasarkan observasi pendahuluan di SMK N 6 Semarang melalui 

Bimbingan Konseling (2013: 3), di ceritakan bahwa terdapat beberapa siswa yang 

masih ragu dalam memilih untuk melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih 

tinggi atau bekerja, namun jika dilihat dari faktor ekonomi keluarga yang rata-rata 

menengah, sehingga idealnya siswa memilih untuk bekerja agar kebutuhan 

fisiologis maupun psikologisnya terpenuhi dengan baik. 

Data keterserapan tamatan yang didapatkan dari hasil observasi SMK N 6 

Semarang dari tahun 2006/2007 hingga 2010/2011, bahwa lulusan siswa program 

keahlian busana butik yang bekerja sesuai dengan keahliannya (Garmen, konveksi 

dan butik) sebanyak 85%, sedangkan yang bekerja secara mandiri seperti 

membuka usaha sendiri sebanyak 10% dan yang melanjutkan pendidikan tinggi 

mencapai 5%.  

Berdasarkan data diatas terdapat 10%  siswa yang membuka usaha secara 

mandiri, hal ini menyatakan bahwa kesadaran siswa untuk berwirausaha sangat 

kurang.Ada beberpa faktor yang mempengaruhi kurangnya minat berwirausaha, di 

antaranya adalah faktor dari diri sendiri (intern) misalnya motivasi, sikap, maupun 

kondisi fisiologis. Adapun faktor yang  berasal dari luar diri sendiri (eksternal), 

misalnya pengalaman, lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. 

Menghadapi kenyataan diatas, SMK merupakan salah satu bagian dari 

sistem pendidikan diharapkan agar dapat menghasilkan lulusan yang berkompeten 

dalam bidangnya, SMK membekali siswanya untuk bisa bekerja secara mandiri 
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dan terampil. Namun, bekal yang di dapat oleh siswa selama proses pembelajaran 

belum mampu meningkatkan jumlah wirausaha. Pada kenyataannya, banyak siswa 

tamatan SMK lebih memilih menjadi karyawan atau pegawai.Hal ini tentu tidak 

dapat dibiarkan, karena wirausaha merupakan salah satu pendukung yang 

menentukan maju mundurnya perekonomian.Dari uraian latar belakang masalah 

tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Upaya 

Sekolah dalam Mengembangkan Jiwa Wirausaha Siswa (Studi Kasus Pada Siswa 

Jurusan Busana Butik SMK N 6 Semarang)”. 

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH 

Masalah yang di indentifikasikan berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan adalah sebagai berikut: 

1.  Banyaknya siswa lulusan SMK N 6 Semarang yang bekerja sesuai dengan 

keahliannya. 

2.  Kurangnya minat siswa lulusan SMK N 6 Semarang untuk membuka usaha 

secara mandiri. 

3.  Kurangnya jiwa wirausaha siswa SMK N 6 Semarang, sehingga lebih 

memilih bekerja dengan orang lain daripada membuka usaha secara mandiri. 

1.3 PEMBATASAN MASALAH 

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada upaya dari sekolah agar siswa 

lebih mengembangkan jiwa wirausahanya, sehingga dapat mengembangkan usaha 

secara mandiri setelah menyelesaikan proses pembelajaran di sekolah.  

1.4 RUMUSAN MASALAH 
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Bertolak dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan 

adalah: 

1.4.1 Bagaimana upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa 

SMK N 6 Semarang? 

1.4.2 Faktor pendukung dan penghambat upaya sekolah dalam mengembangkan 

jiwa wirausaha siswa SMK N 6 Semarang? 

1.5 TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian tersebut 

adalah: 

1.5.1 Untuk mengetahui bagaimana upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa 

wirausaha siswa SMK N 6 Semarang. 

1.5.2 Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat upaya sekolah dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa SMK N 6 Semarang. 

1.6  MANFAAT PENELITIAN 

Setiap orang melakukan kegiatan tentunya mempunyai tujuan tertentu, 

sehingga dalam melaksanakan kegiatan mempunyai manfaat baik untuk dirinya 

sendiri maupun pihak lain.  

1.6.1 Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi 

bagi penelitian berikutnya di masa yang akan datang, terutama yang tertarik untuk 

meneliti tentang “upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa 

SMK N 6 Semarang”.Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah 

ilmu bagi para pembaca. 
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1.6.2 Bagi Sekolah 

 Diharapkan dapat memberikan masukan kepada sekolah agar dapat 

berupaya untuk mengembangkan jiwa wirausaha siswa dengan upaya yang 

lainnya. 

1.6.2 Bagi Siswa 

Diharapkan dapat memberikan masukan kepada siswa agar dapat membuka 

usaha secara mandiri setelah lulus dari proses pembelajaran. 

1.7 PENEGASAN ISTILAH 

Memandang perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam 

judul ”Upaya Sekolah dalam Mengembangkan Jiwa Wirausaha Siswa SMK N 6 

Semarang”, agar tidak terjadi salah penafsiran terhadap istilah-istilah yang 

digunakan dalam judul, maka perlu penegasan istilah sebagai berikut: 

1.7.1 Upaya SMK N 6 Semarang 

Upaya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Offline) adalah usaha; akal; 

ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan 

keluar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap 

suatu hal, agar dapat lebih berguna dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan dan 

fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan (sip-belajar.blogspot.com 

diakses pada tanggal 24 Oktober 2014). 

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan 

nasional yang bertujuan mempersiapkan tenaga yang memiliki keterampilan dan 

pengetahuan sesuai dengan kebutuhan persyaratan lapangan kerja dan mampu 

mengembangkan potensi dirinya. 
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, pasal 26 ayat 3 

bahwa stadar kompetensi lulusan pada satuan Sendidikan Menengah Kejuruan 

(SMK) bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, 

akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan 

lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.  

SMK N 6 Semarang adalah salah satu sekolah yang bernaung dibawah 

Kementrian Pendidikan Nasional terletak di Jl. Sidodadi Barat No. 8 Semarang 

merupakan kelompok pariwisata yang diharapkan mampu menciptakan lulusan 

yang siap kerja, memiliki produktivitas dan kreativitas tinggi sesuai dengan 

bidang dan keahlian dari setiap program keahlian. Berbagai macam program 

keahlian yang terdapat di SMK N 6 Semarang diantaranya adalah Akomodasi 

Hotel, Busana Butik, Jasa Boga dan Tata Kecantikan. 

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud upaya 

sekolah (SMK N 6 Semarang) dalam penelitian ini adalah suatu tindakan pihak 

sekolah atau usaha suatu sekolah untuk memberikan tamatan sekolah yang dapat 

diterima oleh masyarakat, dalam hal ini upaya berhubungan dengan membentuk 

dan mengembangkan jiwa wirausaha siswa. 

1.7.2 Jiwa Wirausaha 

Istilah kewirausahaan merupakan padanan kata dari enterpreneurship dalam 

bahasa Inggris. Kata enterprenuership sendiri sebenarnya berawal dari bahasa 

Perancis yaitu ’entreprende’ yang berarti petualang, pencipta, dan pengelola 

usaha. Menurut Suryana (2003: 1) mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah 

kemampun kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk 
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mencari peluang menuju sukses. Sedangkan Drucker (1994: 28) menyatakan 

bahwa kewirausahaan lebih merujuk pada sifat, watak, dan cirri-ciri yang melekat 

pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan gagasan 

inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan 

tangguh. 

Pengertian wirausaha menurut Joshep Schumpeter dalam Alma Buchari 

(2008: 21) bahwa wirausaha adalah orang yang mendobrak sistem ekonomi yang 

ada dengan memperkenalkan barang dan jasa yang baru, dengan menciptakan 

bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku baru. Istilah wiraswasta dan 

wirausaha mempunyai arti yang sama jika dilihat dari berbagai literature, 

demikian pula sebaliknya. Namun jika ditinjau lebih dalam lagi ada pula 

perbedaan dari istilah wiraswasta dan wirausaha, yaitu wiraswasta lebih fokus 

pada objek, ada usaha mandiri. Sedangkan wirausaha lebih menekankan pada 

jiwa, semangat kemudian diaplikasikan dalam segala aspek kehidupan. 

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan jiwa wirausaha adalah adanya 

keinginan dari seseorang itu sendiri dalam menyalurkan kreatifitas yang dimiliki 

sehingga dapat dijadikan sebagai lahan untuk mencari penghasilan dengan 

membangun sebuah usaha baru secara mandiri. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Upaya Sekolah 

2.1.1 Pengertian upaya sekolah 

 Arti kata “upaya” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (offline), adalah 

usaha; akal; ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan 

mencari jalan keluar. Berdasarkan makna dari kata upaya dalam KBBI, dapat 

disimpulkan bahwa kata upaya memiliki kesamaan arti dengan kata usaha, 

demikian pula dengan kata ikhtiar dan upaya dilakukan dalam rangka mencapai 

suatu maksud tertentu dengan memecahkan sebuah persoalan. Arti kata dari usaha 

itu sendiri dalam KBBI, adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, 

atau badan untuk mencapai maksud. Menurut Wasis dan Yuli, pengertian usaha 

adalah upaya manusia untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu 

(http://dilihatya.com/1741/pengertian-usaha-menurut-para-ahli, diakses pada 

tanggal 9 Januari 2015). 

 Sekolah merupakan kebutuhan yang paling mendasar bagi semua orang, 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bangunan atau lembaga untuk 

belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Hamalik 

(2009: 98) sekolah adalah suatu lembaga sosial yang berfungsi memenuhi atau 

memuaskan kebutuhan-kebutuhan siswa dalam hal pendidikan.  

 Menurut Prihatin dan Sutomo (2011: 21) sekolah merupakan suatu sistem 

yang memiliki komponen inti yang terdiri dari input, proses dan output. Input 

merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu generasi baru, 

http://dilihatya.com/1741/pengertian-usaha-menurut-para-ahli
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adapun yang dimaksud input berupa manusia (man); uang (money); material/ 

bahan-bahan (materials); metode (methods) dan mesin (machine). Proses yang 

dimaksud pada intinya adalah proses pembelajaran, sedangkan output merupakan 

segala sesuatu yang dipelajari di sekolah, berupa pengetahuan kognitif, 

keterampilan dan sikap. 

Berdasarkan pengertian diatas, yang dimaksud dengan upaya sekolah dalam 

penelitian ini adalah suatu usaha dari sekolah untuk mencapai tujuan dan maksud 

tertentu. Tujuan utama Sekolah Menengah Kejuruan, yaitu menghasilkan tamatan 

yang siap terjun memasuki lapangan pekerjaan, baik bekerja secara mandiri 

maupun bekerja dengan orang lain. Hal tersebut sesuai dengan misi Dirjen 

Dikmen 2012 dalam renstra Kemendiknas 2010-2014 yaitu peningkatan mutu 

pendidikan kejuruan. Penerapan pembelajaran kewirausahaan di SMK sebagai 

alternatif pengembangan pendidikan menengah untuk mengatasi masalah 

pengangguran. Road map pengembangan SMK 2010-2014 tentang visi direktorat 

Pembina SMK adalah dapat menghasilkan tamatan berjiwa wirausaha yang siap 

kerja, cerdas, kompetitif dan memiliki jati diri bangsa serta mampu 

mengembangkan keunggulan lokal dan dapat bersaing di era global. 

2.1.2 Pengertian Sekolah Menengah Kejuruan 

 Menurut Hamalik (1994: 3) Pendidikan adalah suatu proses dalam rangka 

mempengaruhi siswa agar mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dengan 

lingkungannya, dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya 

yang memungkinkannya untuk berfungsi secaranya nyata dalam kehidupan 
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masyarakat. Strategi pelaksanaan pendidikan dilakukan dalam bentuk kegiatan 

bimbingan, pengajaran dan pelatihan.   

Menurut Bradley dan Friendenberg (1987) dalam Wena (1996: 2) bahwa 

pendidikan kejuruan adalah pendidikan training atau retraining mengenai 

persiapan siswa dalam pengetahuan, keterampilan dan sikap yang diperlukan 

untuk benar-benar bekerja, memperbaharui keahlian dan pengembangan lanjut 

dalam pekerjaan. Sedangkan menurut Djojonegoro (1988) dalam Wena (1996: 2) 

menyatakan bahwa definisi pendidikan kejuruan adalah bagian dari sistem 

pendidikan yang mempersiapkan orang agar mampu bekerja pada satu kelompok 

pekerjaan atau satu bidang pekerjaan daripada bidang lainnya. 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) adalah suatu bentuk pendidikan formal 

yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah 

sebagai lanjutan dari SMP/ MTS atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari 

hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs. SMK merupakan sekolah yang 

memprioritaskan bidang keahlian dimana siswa mempelajari bidang yang dipilih. 

Sebagai upaya mempersiapkan siswa sebagai sumbar daya manusia yang mampu 

bersaing, berkompetensi, dan mengetahui ilmu pengetahuan teknologi agar tidak 

kalah bersaing dengan orang asing.(aku-smk.blogspot.com/2010/03/pengertian-

smk.html, diakses pada tanggal 10 Desember 2014). 

 SMK N 6 Semarang merupakan SMK kelompok pariwisata dengan tujuan 

untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia serta 

keterampilan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas, handal 

dan kompetitif. Adapun visi dari SMK N 6 Semarang yaitu menjadi sekolah 
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bertaraf internasional yang dilandasi iman, taqwa dan berbudaya, sedangkan 

misinya yaitu menumbuhkan semangat keunggulan dan komperatif secara intensif 

kepada seluruh warga sekolah serta mewujudkan pelayanan prima dalam upaya 

memaksimalkan pemberdayaan sumber daya manusia, sekolah dan masyarakat 

(http://smkn6smg.sch.id, diakses pada tanggal 20 November 2014). 

 SMK N 6 Semarang memiliki beberapa program keahlian seperti 

Akomodasi Hotel, Busana Butik, Jasa Boga dan Tata Kecantikan. Dari masing-

masing program keahlian terdapat tujuan yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

Salah satu program keahlian unggulan dari SMK N 6 Semarang adalah Busana 

Butik. 

Busana butik merupakan salah satu program studi yang diunggulkan di 

SMK N 6 Semarang. Program studi ini menekankan pembelajaran pada bidang 

pembuatan busana baik dalam perencanaan, pengelolaan hingga penyelenggaraan 

usaha busana serta mampu berkompetensi dalam mengembangkan sikap 

profesional dalam bidang busana. siswa dibekali dengan keterampilan, 

pengetahuan dan sikap agar kompeten di bidang: Fashion drawing (menggambar 

busana), pattern making (membuat pola), pembuatan busana (pria, wanita, dewasa 

dan anak-anak), pembuatan hiasan pada busana (embrodery).  

Tujuan dari program keahlian Busana Butik yaitu untuk mempersiapkan 

peserta didik menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja mandiri dan dapat 

diserap oleh dunia usaha/ industri sebagai sebagai tenaga kerja tingkat menengah 

sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, sedangkan tujuan dari program kehlian 

Busana Butik secara umum mengacu pada isi Undang-Undang Sistem Pendidikan 

http://smkn6smg.sch.id/
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Nasional (UUSPN) pasal 3 mengenai tujuan pendidikan kejuruan merupakan 

pedidikan menengah yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam 

bidang yang dikuasai.  

Pelaksanaan pencapaian tujuan pendidikan tidak dapat dilepas dari peran 

berbagai pihak, terutama sekolah atau pihak akademisi. Kegiatan-kegiatan 

disekolah sepenuhnya dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah. Sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, pasal 26 ayat 3 bahwa stadar 

kompetensi lulusan pada satuan pendidikan menengah kejuruan (SMK) bertujuan 

untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta 

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai 

dengan kejuruannya. 

2.1.3 Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan 

Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur atau mengelola proses 

pemanfaatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber-sumber lainnya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen pendidikan 

adalah pengorganisasian unsur pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Sedangkan manajemen sekolah adalah aplikasi ilmu manajemen dalam bidang 

persekolahan (Sutomo& Prihatin, 2012: 2). 

Gaffar dalam Mulyasa (2005: 19) menyatakan bahwa manajemen 

pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, 

sistemik, dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuanpendidikan 

nasional. Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integraldan tidak 

dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan.  
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Mulyasa (2005: 20) manajemen berbasis sekolah perlu adanya penyesuaian 

dengan kebutuhan dan minat siswa, guru-guru serta kebutuhan masyarakat 

setempat. Adapun fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pembinaan. 

Tujuan dari manajemen sekolah pada hakekatnya tidak dapat terlepas dari 

tujuan sekolah sebagai suatu organisasi. Tujuan institusional umum mengacu pada 

jenjang dan jenis pendidikan, sedangkan tujuan institusional khusus disamping 

diwarnani dengan jenis dan jenjang pendidikan, juga diwarnai oleh penyelenggara 

pendidikan itu sendiri. Dengan demikian tujuan akhir dari manajemen sekolah 

menurut Sutomo & Prihatin (2012: 3) adalah membantu memperlancar pecapaian 

tujuan sekolah agar tercapai secara efektif dan efisien. 

2.1.4 Manajemen komponen-komponen sekolah 

2.1.4.1 Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan 

Sebagai suatu lembaga pendidikan formal yang menyelenggarakan 

pengajaran untuk peserta didiknya, maka segala sesuatu harus disusun dan diatur 

menurut pola dan sistematika tertentu agar kegiatan pembelajaran dapat 

berlangsung terarah pada pembentukan dan pengembangan diri siswa. Susunan 

pola dan sistematika untuk pembentukan dan pengembangan diri siswa di sekolah 

disusun dalam bentuk rancangan kurikulum. 

Secara etimologis, kurikulum berasal dari kata dalam Bahasa Latin curerer 

yaitu pelari, dan curere yang artinya tempat berlari. Namun sekarang pengertian 

kurikulum tersebut digunakan dalam dunia pendidikan, dengan pengertian sebagai 

rencana dan pengaturan tentang sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari 
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siswa dalam menempuh pendidikan di lembaga pendidikan 

(jabercaemdanunyuweb.blogspot.com. diakses pada tanggal 10 Desember 2014). 

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang 

diberikan oleh suatu lembaga pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang 

akan diberikan pada peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan 

(id.wikipedia.org, diakses padatanggal 19 Januari 2015).  

 Pengertian kurikulum menurut UU No. 20 tahun 2003 menyebutkan bahwa 

kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan 

bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara 

kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional 

(www.Pengertianahli.com, diakses pada tanggal 19 Januari 2015).  

 Menurut Hamalik (2001: 27) mengemukakan bahwa kurikulum pada 

awalnya hanya dianggap sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh 

oleh siswa untuk memperoleh ijazah. Sedangkan pengertian kurikulum yang lebih 

luas adalah semua pengalaman yang dengan sengaja disediakan oleh sekolah bagi 

para siswanya untuk mencapai tujuan pendidikan. 

 Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang melakukan penyederhanaan, dan 

tematik-integratif, menambah jam pelajaran dan bertujuan untuk mendorong 

peserta didik atau siswa, mampu lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, 

bernalar, dan mengkomunikasikan (mempresentasikan), apa yang mereka peroleh 

atau mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran dan diharapkan siswa 

kita memiliki kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan jauh lebih baik. 

Mereka akan lebih kreatif, inovatif, dan lebih produktif, sehingga nantinya mereka 

http://www.pengertianahli.com/
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bisa sukses dalam menghadapi berbagai persoalan dan tantangan di zamannya, 

memasuki masa depan yang lebih baik (jabercaemdanunyuweb.blogspot.com. 

diakses pada tanggal 10 Desember 2014). 

 Hardinaragil menyatakan bahwa kurikuler adalah rencana/ sebuah acuan 

yang mendasar dalam proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan 

pembelajaran yang diinginkan, dengan kata lain kurikuler dapat diartikan sebagai 

sebuah kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pembelajaran agar dapat 

tercapai tujuan kurikulum (hardinaragil.wordpress.com, diakses pada tanggal 12 

Maret 2015). Dalam pelaksanaannya ada 3 jenis kegiatan kurikuler yang terjadi 

disekolah, yaitu: 

2.1.4.1.1  Intrakurikuler 

 Kegiatan intrakurikuler merupakan kegiatan yang dilakukan oleh sekolah 

yang sudah diatur, jelas dan terjadwal dengan sistematik yang merupakan program 

utama dalam proses mendidik siswa (sawfadise.blogspot.com, diakses pada 

tanggal 12 Maret 2015). Kegiatan intrakurikuler dilaksanakan pada saat jam 

pelajaran, adapun struktur kurikulum 2013 program keahlian Busana Butik SMK 

N 6 Semarang adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 Struktur kurikulum SMK program keahlian Busana Butik 

MATA PELAJARAN 

KELAS 

X 

 

XI 

 

 

XII 

 

 

Kelompok A (Wajib)    

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 

4 Matematika 4 4 4 

5 Sejarah Indonesia 2 2 2 

6 Bahasa Inggris 2 2 5 

 Jumlah Jam Kelompok A 17 17 20 

Kelompok B (Wajib)    

7 Seni Budaya 2 2 2 

8 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & 

Kesehatan 

3 3 3 

 Jumlah Jam Kelompok B 7 7 7 

Kelompok C     

C1.  Dasar Bidang Kejuruan 

10 IPA Terapan 2 2 - 

11 Pengantar Pariwisata 2 2 - 

C2. Dasar Kompetensi Kejuruan    

12 Tekstil 3 - - 

13 Dasar Teknologi Menjahit 7 - - 

14 Dasar Pola 4 - - 

15 Dasar Desain 3 - - 

16 Simulasi Digital 3 - - 

C3.  Kompetensi Kejuruan 

Paket Keahlian :  Tata Busana 

17 Pembuatan hiasan   8 

18 Desain Busana  4 4 

19 Pembuatan Pola  4 4 

20 Pembuatan Busana(Industri)  12 - 

21 Pembuatan Busana(custom-made)  - 8 

 Jumlah Jam Kelompok C 24 24 24 

TOTAL 48 48 51 

Sumber: Hasil Observasi SMK N 6 Semarang 

Dari struktur kurikulum SMK diatas, yang dapat dijadikan upaya sekolah 

dalam mengembangkan jiwa wirausaha yaitu dengan adanya mata pelajaran 

prakarya dan kewirausahaan serta mata pelajaran produktif busana. Mata 
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pelajaran prakarya dan kewirausahaan memberikan materi bagaimana cara 

berwirausaha sedangkan mata pelajaran produktif memberikan pembelajaran yang 

berhubungan dengan busana. 

Menurut Badraningsih program kewirausahaan di SMK pada dasarnya 

merupakan salah satu program pembelajaan yang bertujuan untuk menanamkan 

nilai kewirausahaan melalui pembiasaan, penanaman sikap dan pemeliharaan 

perilaku wirausaha (Jurnal Pendidikan Vokasi, Vol 2, Nomor 1, Februari 2012). 

a. Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

 Pada dasarnya kegiatan pembelajaran selain untuk menjadikan siswa 

menguasai kompetensi yang ditargetkan, juga dirancang dan dilakukan untuk 

menjadikan siswa mengenal, menyadari/ peduli, dan menginternalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan dan menjadikannya perilaku (assetanita.blogspot.com, diakses 

pada tanggal 19 Januari 2015) 

Menurut Agus Wibowo (2011: 30) pengertian pendidikan kewirausahaan 

merupakan upaya menginternalisasikan jiwa dan mental kewirausahaan baik 

melalui institusi pendidikan maupun institusi lain seperti lembaga pelatihan, 

training dan sebagainya. Sedangkan Mohammad Saroni (2012: 45) mengatakan 

pendidikan kewirausahaan adalah program pendidikan yang menggarap aspek 

kewirausahaan sebagai bagian penting dalam pembekalan kompetensi anak didik 

(http://www.pendidikanekonomi.com, diakses pada tanggal 26 Januari 2015). 

 Pembelajaran kewirausahaan juga diharapkan dapat menghasilkan perilaku 

wirausaha dan jiwa kepemimpinan yang terkait dengan cara mengelola usaha 

sehingga siswa dapat berusaha secara mandiri setelah tamat dari proses 

http://www.pendidikanekonomi.com/
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pembelajaran di sekolahan. Isi dari mata pelajaran kewirausahaan sendiri yaitu 

berfokus pada perilaku wirausaha. sehubugan dengan hal tersebut, siswa dituntut 

untuk menjadi lebih aktif mempelajari peristiwa yang terjadi di lingkungannya, 

baik di sekolah maupun dirumah (http://gurupembaharu.com, diakses pada 

tanggal 20 Januari 2015). 

 Menurut Dwijayanti mata pelajaran kewirausahaan yang dipelajari di 

sekolahan sangat diperlukan demi menunjang tujuan SMK, yaitu menyiapkan 

lulusan yang siap kerja dan siap terjun kemasyarakat. Mata pelajaran 

kewirausahaan bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut 

(http://dwijayantie81.blogspot.com, diakses pada tanggal 20 Januari 2015): 

1. Memahami dunia usaha dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang terjadi 

di lingkungan masyarakat 

2. Berwirausaha dibidangnya 

3. Menerapkan perilaku kerja prestatifdalam kehidupannya 

4. Mengaktualisasikan sikap dan perilaku wirausaha 

Pembelajaran kewirausahaan yang diterapkan oleh guru di SMK N 6 

Semarang pada pembelajaran selama 2 jam pembelajaran hanya berupa teori 

sesuai dengan materi yang diajarkan. Selain teori yang di berikan oleh guru 

kepada siswa terdapat pula praktik untuk menunjang teori kewirausahaan tersebut. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan siswa diberikan tugas mulai dari 

konsultasi produk, pembuatan proposal, pembuatan produk hingga menjual 

produk tersebut. 

b. Mata pelajaran Produktif Busana 

Mata pelajaran produktif merupakan pembelajaran yang dirancang untuk 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar suatu kemampuan atau 

http://gurupembaharu.com/
http://dwijayantie81.blogspot.com/
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keahlian yang relevan dengan tuntutan di dunia kerja. Pada mata pelajaran 

pruduktif terbagi menjadi mata produktif dasar dan kompetensi kejuruan.  

Mata produktif dasar berupa mata pelajaran tekstil; dasar teknologi 

menjahit; dasar pola; dasar desain; dan simulasi digital sedangkan kompetensi 

kejuruan meliputi pembuatan hiasan; desain busana; pembuatan pola; pembuatan 

busana (Industri); dan pembuatan busana (custom-mode) (sesuai dengan struktur 

kurikulum SMK program keahlian Busana Butik). 

Bentuk kegiatan dalam pembelajaran produktif berupa pembelajaran praktik 

busana serta dengan adanya proses belajar mengajar yang berhubungan dengan 

pembelajaran produktif, seperti dasar-dasar teori busana, praktik pembuatan 

busana sampai dengan display busana. 

2.1.4.1.2  Kokurikuler 

 Kegiatan kokurikuler merupakan kegiatan yang sangat erat dan sangat 

menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler. Pelaksanaannya diluar 

kegiatan intrakurikuler bertujuan agar siswa lebih memahami materi yang ada, 

kegiatan ini berupa penugasan atau pekerjaan rumah yang berhubungan dengan 

materi intrakurikuler (sawfadise.blogspot.com, diakses pada tanggal 12 Maret 

2015). 

Dalam pelaksanaan kegiatan kokurikuler ini guru menugaskan kepada siswa 

berupa pekerjaan rumah yang berkaitan dengan mata pelajaran kewirausahaan, 

yaitu dengan praktik pembuatan suatu produk dalam pembelajaran kewirausahaan.  

Adapun hasil praktik siswa menjadi salah satu syarat penilaian. 
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2.1.4.1.3  Ekstrakurikuler 

 Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan yang dilaksanakan diluar jam 

pelajaran atau diluar kegiatan intrakurikuler, fungsi dari kegiatan ini adalah untuk 

menyalurkan atau megembangkan kemampuan siswa sesuai dengan minat dan 

bakatnya, memperluas pengetahuan, dapat bersosialisasi, mengisi waktu luang dan 

sebagainya. Dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang harus diperhatikan agar 

dapat dilaksanakan dengan baik (sawfadise.blogspot.com, diakses pada tanggal 12 

Maret 2015), diantaranya: 

1. Dalam pelaksanaan kegiatan hendaknya terdapat manfaat bagi siswa baik 

masa kini maupun masa depan 

2. Pelaksanaannya tidak mengganggu pembelajaran intrakurikulernya atau 

tidak membebani siswa 

3. Kegiatan yang dijalani hendaknya bermanfaat bagi lingkungan sekitar, alam, 

industri dan dunia usaha 

Berdasarkan teori diatas dapat disimpulkan bahwa upaya sekolah dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa hanya terdapat dalam kegiatan 

intrakurikuler saja. Kegiatan Intrakurikuler yang termasuk didalamnya yaitu 

dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan serta mata pelajaran produktif 

yang terdapat di dalam struktur kurikulum SMK. Selain itu didalam kegiatan 

intrakurikuler juga terdapat program sekolah yang digunakan sebagai upaya dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa, seperti teaching factory, unit produksi dan 

prakerin. 

2.1.4.1.4  Unit Produksi 

Dalam penyelenggraan pendidikan di SMK juga terdapat kelembagaan yang 

dinamakan Unit Produksi. Menurut Anis Penyelenggaraan Unit Produksi adalah 
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pembentukan wadah kegiatan produktif di sekolah yang bertujuan untuk 

membantu meningkatkan kegiatan belajar berproduksi yang nyata bagi siswa, 

sehingga dapat berproduksi sesuai standar dunia kerja serta dapat menanamkan 

jiwa wirausaha (http://aniesmedia.blogspot.com, diakses pada tanggal 9 Januari 

2015).  

Unit produksi merupakan unit usaha sekolah dikelola dibawah kepala 

sekolah yang tujuaanya diharapkan dapat memberikan manfaat pada keluarga 

sekolah baik untuk meningkatkan kesejahteraan, motivasi maupun pengadaan dan 

pemeliharaan fasilitas dengan menggunakan semua fasilitas yang dimiliki sekolah 

(Muniarti dan Usman, 2009: 57). Unit produksi merupakan suatu sarana 

pembelajaran,  berwirausaha bagi siswa dan guru serta memberi dukungan 

operasional sekolah (Direktorat Pembinaa SMK, 2007:1)  

Bambang S yang diakses dari pendidikanekonomi.com/2013/08/pengertian-

unit-produksi.htmlmendefinisikan unit produksi sebagai berikut: 

Proses kegiatan usaha yang dilakukan sekolah, secara berkesinambungan, 

bersifat bisnis dengan para pelaku warga sekolah, mengoptimalkan sumberdaya 

sekolah dan lingkungan, dalam berbagai bentuk unit usaha (baik produk maupun 

usaha) yang dikelola secara professional. Unit produksi juga merupakan suatu 

usahaincorporated-enterpreuneur atau suatu wadah kewirausahaan dalam suatu 

organisasi yang memerlukan kewenangan khusus dari pimpinan sekolah kepada 

pengelola untuk secara demokratis melakukan tugas dan tanggung jawabnya. 

Jenis usaha unit produksi yang dibentuk harus disesuaikan dengan program 

keahlian di SMK, unit produksi diharapkan dapat mendukung guru dan siswa 

dalam meningkatkan kemampuan sekaligus kesejahteraan sekolah. Hasil dari 

pembelajaran unit produksi akan memberikan dampak yang positif dalam 

http://aniesmedia.blogspot.com/
http://www.pendidikanekonomi.com/2013/08/pengertian-unit-produksi.html
http://www.pendidikanekonomi.com/2013/08/pengertian-unit-produksi.html
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Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) sehingga dapat menciptakan lulusan yang 

bermutu dan sesuai permintaan lapangan kerja. 

Unit produksi di SMK diperuntukan untuk ladang berbisnis maupun 

pembelajaran, tujuan utama unit produksi adalah untuk menciptakan tenaga kerja 

yang dapat mendekatkan kepada kebutuhan lapangan kerja tertentu. Tujuan unit 

produksi setiap SMK akan terlaksana jika didukung dengan adanya sumber daya 

dan respon dari masing-masing keluarga sekolah, menurut (Bantuan 

Pengembangan Unit Produksi, 2007: 2) tujuan utama unit produksi dalam 

pedoman panduan pelaksanaan unit produksi, sebagai berikut: 

1. Mendorong peningkatan pembelajaran berbasis produksi bagi SMK. 

2. Memotifasi SMK untuk membangun kemitraan dalam rangka 

pengembangan unit produksi SMK. 

3. Meningkatkatkan pencintraan SMK sebagai lembaga pendidikan kejuruan 

yang melaksanakan pembelajaran untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas. 

4. Menjadikan SMK sebagai outlet produk unit produksi/ teaching factory 

SMK di sekitarnya. 

 

Pelaksanaan UP ini diikuti oleh lebih kurang 30 siswa selama masa 

pelaksanaan prakerin, hal ini dikarenakan jumlah dari produksi UP ini sendiri 

sangat banyak. Terdapat 2 Unit Produksi di SMK N 6 Semarang, yaitu Sanggar 

busana dan Garment. Sanggar busana dalam UP ini menggunakan pola sistem 

konstruksi, karena pada sanggar busana ini hanya melayani konsumen secara 

individu artinya pola yang dibuat hanya untuk 1 konsumen saja. Konsumen yang 

terdapat dalam UP sanggar busana ini lebih banyak didalam lingkungan sekolah, 

namun dari luar lingkup sekolah pun bisa menjadi konsumen juga. 

Selain itu terdapat pula sistem garment dalam UP di SMK N 6 Semarang, 

dalam sistem ini pengerjaannya menggunakan pola yang telah disediakan 



24 
 

 
 

berdasarkan ukuran standar nasional seperti Small (S), Medium (M), Large (L) 

hingga Extra Large (XL). Produk yang dihasilkan berupa seragam untuk siswa 

baru, seperti seragam OSIS dan Pramuka. Adapun produk lainnya yaitu 

pembuatan baju kerja untuk semua program keahlian yang terdapat di SMK N 6 

Semarang. 

2.1.4.1.5 Teaching Factory 

Teaching Factory adalah suatu konsep pembelajaran dalam suasana 

sesungguhnya, sehingga dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara 

kebutuhan industri dan pengetahuan sekolah. Pembelajaran ini berorientasi bisnis 

dan produksi, proses penerapannya dengan memadukan konsep bisnis dan 

pendidikan kejuruan sesuai dengan kompetensi keahlian yang relevan 

(http://dikbud –bengkulu.info.com, diakses pada tanggal 26 Juni 2015) 

Teaching factory merupakan pengembangan dari unit produksi dan 

pendidikan sistem ganda yang telah dilaksanakan di SMK. Konsepnya merupakan 

bentuk pengembangan dari sekolah kejuruan menjadi sekolah produksi. Visi dari 

teaching factory adalah mewujudkan SMK N 6 Semarang sebagai pencipta 

sumber daya manusia profesional, adapun misinya adalah membentuk tamatan 

yang berkepribadian unggul dan mampu mengembangkan diri sesuai dengan 

bidang yang ada di unit produksi, menyiapkan tenaga yang terampil dibidang 

kecantikan, busana tata boga dan akomodasi hotel (Journal of Educational 

Research and Evaluation, Agung Kuswantoro dkk. 2012). 
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2.1.4.1.6  Prakerin 

Pelaksanaan prakerin merupakan bagian dari pendidikan sistem ganda yang 

merupakan inovasi pada program SMK. Menurut Soewarni dalam Made Wena 

(1996: 16) menyatakan bahwa pendidikan sistem ganda (magang) adalah suatu 

bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara 

sistematik dan singkron program pendidikan di sekolah dan program penguasaan 

keahlian/ keterampilan yang didapat melalui bekerja langsung di dunia kerja/ 

industri, agar tercapai tingkat keahlian tertentu dan menumbuhkan sikap 

profesional. Menurut Made Wena (1996: 21) mengemukakan bahwa praktik 

industri adalah kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik berupa praktik 

langsung pada dunia kerja yang nyata. 

Undang-undang praktik kerja industri Dikmenjur (2008) mengungkapkan 

bahwa prakerin adalah program wajib yang harus diselenggarakan oleh SMK dan 

pendidikan di luar sekolah serta wajib dilaksanakan pleh peserta didik. Prakerin 

dikelola bersama-sama antara SMK dengan industri/ asosiasi profesi sebagai 

institusi pasangan (IP), mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi 

dan sertifikasi yang merupakan satu kesatuan program.  

Penyelenggaraan prakerin akan membantu peserta didik untuk 

memantapkan hasil belajar yang diperoleh di sekolah serta membekali peserta 

didik dengan pengalaman nyata sesuai dengan program keahlian yang dipilihnya. 

Menurut Wena (1996:228) penyelenggaraan day release waktu belajar dalam satu 

minggu, digunakan beberapa hari di sekolah dan beberapa hari di industri, 

tergantung kesepakatan antara pihak sekolah dan pihak industri. Sedangkan dalam 
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pelaksanaan Praktik Kerja Industri yang menggunakan block release waktu 

belajar dibagi pada hitungan bulan atau semester. Dalam arti proses belajar 

dilakukan di sekolah beberapa bulan atau semester secara terus menerus, 

kemudian bulan atau semester berikutnya di industri. 

Pelaksanaan prakerin yang diselenggarakan oleh SMK N 6 Semarang 

menggunakan sistem block release, yaitu dilaksanakan pada awal semester 4 

selama 3  bulan. Prakerin diharapkan dapat memberikan wawasan dan tambahan 

ilmu pengetahuan kepada peserta didik untuk siap bekerja setelah lulus dari proses 

pembelajarannya di sekolah. Selain itu, dengan adanya program prakerin peserta 

didik diharapkan dapat melatih keterampilan dan mengaplikasikan teori-teori yang 

telah didapat di sekolah sehingga menumbuhkan kepercayaan diri untuk siap 

bekerja setelah lulus dari SMK.  

Secara umum dunia kerja atau industri yang dapat dilibatkan dalam program 

prakerin adalah dunia kerja dengan skala regional, nasional atau multinasional, 

bahkan perusahaan kecil sekali pun. Mitra kerja industri yang digunakan di 

SMKN 6 Semarang khususnya program keahlian Busana Butik, diantaranya 

adalah Modiste, Bridal, Tailor, Butik, Konveksi, LPK, dan Sanggar. Peran 

industri dalam program prakerin sebagai mitra bagi sekolah dan guru bagi peserta 

didik selama praktik di industri, diharapkan dapat meningkatkan kualitas lulusan 

dari SMK. Adanya fasilitas penunjang bagi peserta didik berupa tempat yang 

kondusif untuk praktik diharapkan mampu meningkatkan keberhasilan dari 

pelaksanaan itu sendiri. 
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Pelaksanaan program prakerin bukan sekedar penempatan di tempat industri 

dan mendapatkan pengalaman saja, namun instansi pendidikan dapat 

menyediakan kebutuhan industri dan sumber daya yang memiliki keterampilan 

dasar sebagai modal awal bagi pelaksana prakerin untuk dapat dilibatkan dalam 

pengalaman kerja dan berinteraksi dengan karyawan lain.  

Pelaksanaan prakerin diarahkan pada pencapaian kemampuan professional 

sesuai dengan tuntutan jabatan pekerjaan-pekerjaan yang berlaku di lapangan 

pekerjaan. Program pendidikan ini dapat tercapai jika ada kerja sama yang saling 

membutuhkan antara Dunia Pendidikan dan Dunia Kerja. Kemampuan 

professional tidak akan tercapai tanpa adanya peran dari dunia kerja karena 

DU/DI yang paling mengerti standar tenaga kerja yang dibutuhkan dalam dunia 

kerja. Sehingga SMK diharapkan mampu menjalin kerja sama dengan dunia kerja, 

kerja sama ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemasangan 

tamatan yang terangkum dalam program prakerin. 

Hentje Sanger (2013) mengemukakan bahwa pelaksanaan prakerin selain 

untuk membentuk keahliannya di bidang masing-masing juga dapat diharapkan 

mampu memberikan pengalaman bagi peserta didik terhadap dunia industri 

setelah prakerin. Tujuan prakerin pada dasarnya merupakan pemberian 

kesempatan peserta didik untuk menghayati situasi sebenarnya supaya dapat 

meningkatkan, memperluas dan memantapkan keterampilan kejuruan sebagai 

bekal memasuki lapangan kerja. 

Praktik Kerja Industri bermanfaat bagi peserta didik untuk memperoleh 

pengalaman di dunia kerja dan menumbuhkan rasa percaya diri pada peserta 
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didik.Selain itu, dengan mengikuti Prakerin, peserta didik dapat melatih dan 

menunjang Skillyang telah dipelajari di sekolah untuk diterapkan di tempat praktik 

tersebut, dapat menghayati dan mengenal lingkungan kerja sehingga peserta didik 

siap kerja di dunia usaha maupun dunia industri setelah lulus dari SMK. Prakerin 

sangat penting untuk peserta didik, karenaakan mendapatkan pengetahuan, 

keterampilan, dan pengalaman langsung dari dunia kerja. Manfaat Prakerin bisa 

dirasakan oleh pihak industri maupun pihak pendidikan, akan tetapi yang paling 

merasakan manfaatnyaadalah peserta didik. 

Adapun manfat Praktik Industri untuk siswa atau para peserta menurut 

Oemar Hamalik (2010: 93) adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan kesempatan kepada peserta untuk melatih keterampilan-

keterampilan manajemen dalam situasi lapangan yang aktual. Hal ini 

penting dalam rangka belajar menerapkan teori atau konsep atau prinsip 

yang telah dipelajari sebelumnya. 

2. Memberikan pengalaman-pengalaman praktis kepada peserta sehingga hasil 

pelatihan bertambah luas. 

3. Peserta berkesempatan memecahkan berbagai masalah manajemen di 

lapangan dengan mendayagunakan kemampuannya. 

4. Mendekatkan dan menjembatani penyiapan peserta untuk terjun kebidang 

tugasnya setelah menempuh program pelatihan tersebut. 

Dari ketiga program yang terdapat didalam kegiatan intrakurikuler tersebut 

hanya program unit produksi yang digunakan sebagai upaya sekolah dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa.  

2.1.4.2 Manajemen tenaga kependidikan 

Keberhasilan manajemen sekolah sangat ditentukan oleh keberhasilan 

seorang pemimpin dalam mengelola tenaga pendidikan yang tersedia disekolah. 

Manajemen tenaga kependidikan atau manajemen personalia pendidikan bertujuan 
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untuk mendayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk 

mencapai hasil yang optimal, namun tetap pada kondisi yang menyenangkan. 

Guru merupakan seorang pendidik. Seorang pendidik yang dimaksudkan 

sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses 

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 

pelatihan. Menurut Sutirman (2013: 1) menyatakan bahwa guru adalah tenaga 

profesional yang harus membuat perencanaan dan melaksanakan pembelajaran; 

menilai hasil belajar; memberikan bimbingan dan pelatihan kepada peserta didik. 

Pekerjaan guru merupakan suatu profesi, karena guru mempunyai 

kedudukan sebagai tenaga profesional. Adapun karakteristik profesi guru menurut 

Sutirman (2013: 2) berdasarkan prinsip pelaksanaan pekerjaaannya yaitu: 

1. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, 

ketaqwaan, dan akhlak mulia 

2. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan 

bidang tugas 

3. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas 

4. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan 

5. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja 

6. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara 

berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat 

7. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan 

8. Memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewengangan mengatur hal-

hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. 

Metode adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana 

yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai 

secara optimal. Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada cara 

guru menggunakan metode pembelajaran (Majid Abdul, 2013: 193). Berikut 
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metode pembelajaran yang biasa digunakan pada saat proses pembelajaran 

berlangsung: 

a. Metode Ceramah 

Metode ceramah merupakan metode yang sampai saat ini sering digunakan 

oleh setiap guru. Ceramah sebagai suatu metode pembelajaran merupakan cara 

yang digunakan dalam mengembangkan proses pembelajaran melalui cara 

penuturan (Majid Abdul, 2013: 194). 

b. Metode Demontrasi 

Demontrasi merupakan salah satu metode yang cukup efektif dalam proses 

pembelajaran, karen dapat membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha 

sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Menurut Saiful Sagala (2005), 

menyatakan bahwa metode demontrasi adalah petunjuk tentang proses terjadinya 

suatu peristiwa atau benda sampai pada penampilan tingkah laku yang 

dicontohkan agar dapat diketahui dan dipahami oleh siswa secara nyata (Majid 

Abdul, 2013: 195) 

c. Metode Tanya jawab 

Tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya 

komunikasi langsung yang bersifat two way traffic karena pada saat yang sama 

terjadi dialog antara guru dan siswa (Majid Abdul, 2013: 210) 

2.1.4.3 Manajemen Kesiswaan 

Menurut Titi Prihatin dan Sutomo (2012: 48) mengemukakan bahwa 

manajemen peserta didik (Siswa) adalah seluruh proses kegiatan yang 

direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu 
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terhadap seluruh siswa agar dapat mengikuti proses belajar mengajarsecara efektif 

dan efisien, demi tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Sedangkan 

menurut Mulyasa (2005: 45-46) menyatakan bahwa manajemen kesiswaan adalah 

penataan dan pengaturan tehadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik, 

mulai masuk sampai keluarnya siswa tersebut dari sekolah. 

 Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam 

bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar. 

Tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan anak saja, 

akan tetapi sikap kepribadian dan aspek sosial emosional disamping keterampilan 

lain yang dimiliki siswa secara individu. 

2.1.4.4 Manajemen keuangan dan pembiayaan 

 Salah satu sumber yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan adalah keunangan dan pembiayaan. Komponen keuangan 

dan pembiayaan perlu dikelola dengan baik agar dapat tercapainya tujuan 

pendidikan. Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis 

besar dapat dikelompokan atas tiga sumber, yaitu 1. Pemerintah, baik pemerintah 

pusat maupun daerah; 2. Orang tua atau siswa; 3. Masyarakat, baik 

mengikatmaupun tidak mengikat. 

2.1.4.5 Manajemen sarana dan prasarana 

Mulyasa (2005: 49) menyatakan bahwa sarana pendidikan adalah peralatan 

dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses 

pendidikan, seperti gedung, ruang kelas, meja kursi, alat-alat dan media 

pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud prasarana pendidikan adalah fasilitas 
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yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan pengajaran, 

seperti halaman, kebun, taman sekolah dan jalan menuju sekolah. 

 Manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan 

sekolah yang bersih, rapi, indah sehingga menciptakan kondisi yang 

menyenangkan baik bagi siswa maupun guru untuk berada disekolah. 

2.1.4.6 Manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat 

 Pada hakikatnya sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh 

masyarakat, khususnya masyarakat publiknya, seperti orang tua siswa.hubungan 

serasi, terpadu serta timbal balik yang sebaik-baiknya antara sekolah dan 

masyarakat harus diciptakan dan dilaksanakan agar meningkatkan mutu 

pendidikan dan pembangunan masyarakat dapat saling menunjang. 

2.1.4.7 Manajemen layanan khusus 

 Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan 

dan keamanan sekolah. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang 

berlangsung begitu pesat pada masa sekarang menyebabkan guru tidak dapat lagi 

melayani kebutuhan-kebutuhan siswa akan informasi. Perpustakaan merupakan 

salah satu manajemen layanan khusus, selain itu terdapat layanan kesehatan dan 

keamanan sekolah. 

2.2 Tinjauan Jiwa Wirausaha 

2.2.1 Pengertian Kewirausahaan 

Dalam kehidupan sehari-hari masih banyak orang yang menafsirkan dan 

memandang bahwa kewirausahaan identik dengan apa yang dimiliki baru 

dilakukan “usahawan” atau “wiraswasta”. Istilah kewirausahaan merupakan 
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padanan kata dari enterpreneuship dalam bahasa Inggris. Kata enterprenuership 

sendiri sebenarnya berawal dari bahasa Perancis yaitu’entreprende’ yang berarti 

petualang, pencipta, dan pengelola usaha (Suryana dan Bayu, 2010: 24). 

Menurut Suryana (2003: 1) mengemukakan bahwa kewirausahaan adalah 

kemampun kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat dan sumber daya untuk 

mencari peluang menuju sukses. Sedangkan Drucker dalam Suryana dan Bayu 

(2010: 24) menyatakan bahwa kewirausahaan lebih merujuk pada sifat, watak, 

dan ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk 

mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia usaha yang nyata dan dapat 

mengembangkannya dengan tangguh. 

Menurut Zimmerer, kewirausahaan merupakan penerapan kreativitas dan 

keinovasian unuk memecahkan permasalahan dan upaya untuk memanfaatkan 

peluang yang dihadapi sehari-hari. Kewirausahaan merupakan gabungan dari 

kreativitas, keinovasian dan keberanian menghadapi resiko yang dilakukan 

dengan cara kerja keras untuk membentuk dan memelihara usaha baru 

(http://aniesmedia.blogspot.com/2011/04/membangun-jiwa-wirausaha-siswa-

smk.html, diakses pada tanggal 9 Januari 2015). 

2.2.2  Pengertian Wirausaha 

 Istilah wiraswasta sering dipakai tumpang tindih dengan istilah wirausaha. 

Didalam berbagai literatur dapat dilihat bahwa pengertian wiraswata sama dengan 

wirausaha, demikian pula penggunaan istilah wirausaha seperti sama dengan 

wiraswasta. Beberapa pendapat dari ahli yang mengungkapkan pengertian 

wiraswasta sebagaimana dikutip oleh Alma Buchari (2008: 16) yaitu: 

http://aniesmedia.blogspot.com/2011/04/membangun-jiwa-wirausaha-siswa-smk.html
http://aniesmedia.blogspot.com/2011/04/membangun-jiwa-wirausaha-siswa-smk.html
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1. Subadio menyatakan bahwa wiraswasta adalah manusia teladan yang 

berbudi luhur yaitu manusia yang mampu berdiri atas kemampuan sendiri, 

tidak saja dalam sektor swasta tapi juga dalam sektor Negara. 

2. Fadel menyatakan bahwa wiraswasta adalah orang yang memfokuskan diri 

pada peluang bukan pada resiko. Wiraswasta bukanlah pengambilan resiko 

melainkan penentu resiko. 

3. Suharsono Sagir menulis wiraswasta adalah seorang yang modal utamanya 

adalah ketekunan yang dilandasi sikap optimis, kreatif dan melakukan usaha 

sebagai pendiri pertama disertai dengan keberanan menanggung resiko 

berdasarkan suatu perhitungan dan perencanaan yang tepat. 

 Pengertian Wirausaha lebih lengkap dinyatakan oleh Joseph Schumpeter 

(Bygrave, 1994: 1) adalah  

 ”Entreprenuer as the person who destroys the existing economic order by 

introducing new products and services, by creating new forms of organization, or 

by exploiting new raw materials.” 

 

 Menurut Joseph Schumpeter Enterprenuer atau wirausaha adalah orang yang 

mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang dan jasa 

yang baru, dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau mengolah bahan baku 

baru.  

 

 Machfoedz (2004: 1) berpandangan bahwa wirausaha adalah orang yang 

bertanggung jawab dalam menyusun, mengelola, dan mengukur resiko suatu 

usaha. Wirausaha merupakan innovator yang mampu memanfaatkan dan 

mengubah kesempatan menjadi ide yang dapat dijual atau dipasarkan, 

memberikan nilai tambah dengan memanfaatkan upaya, waku, biaya, kecakapan 

dengan tujuan mendapatkan keuntungan. 
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 Kasmir (2006: 19) menyatakan arti wirausahawan secara sederhana yaitu 

orang yang berjiwa berani mengambil resiko untuk membuka usaha dalam 

berbagai kesempatan. Jiwa kewirausahaan mendorong minat seseorang untuk 

mendirikan dan megelola usaha secara sederhana. 

 Menurut Totok S. Wiryasaputra yang dikutip oleh Suryana dan Kartib 

(2011: 28) wirauasha adalah orang yang ingin bebas, merdeka, mengatur 

kehidupannya sendiri, dan tidak tergantung pada belas kasihan orang lain. 

Sedangkan Menurut Meredit yang dikutip oleh Suryana dan Kartib (2011: 28) 

menyatakan bahwa wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan 

melihat dan menilai kesempatan usaha mengumpulkan serta sumber daya yang 

dibutuhkan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan 

yang tepat guna memastikan kesuksesan. Alma (2006: 28) mengemukakan 3 tipe 

utama dari wirausaha, yaitu: 

1. Wirausaha Ahli 

Merupakan seorang penemu memiliki ide yang ingin ddikembangkan dalam 

proses produksi, idenya dapat dijual untuk dijadikan produk komersial.  

2. The Promoter 

Seorang individu yang mempunyai latar belakang pekerjaaan dibidang 

marketing yang kemudian mengembangkan perusahaan sendiri. Keterampilan 

yang dimiliki merupakan faktor pendorong untuk mengembangkan perusahaan 

baru. 
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3. General Manager 

Seorang individu yang ideal yang secara sukses bekerja pada sebuah 

perusahaan, banyak menguasai keahlian dibidang produksi, pemasaran, 

permodalan dan pengawasan. 

 Seorang wirausaha haruslah seorang yang mampu melihat ke depan. Dari 

berbagai penelitian di Amerika Serikat (Buchari Alma, 2006: 39), untuk menjadi 

wirausahawan, seseorang harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

Tabel 2.2 Ciri-ciri dan watak kewirausahaan  

Ciri-ciri Watak 

- Percaya diri 

 

 

- Berorientasikan tugas dan 

hasil 

 

 

 

 

- Pengambilan resiko 

 

- Kepemiminan 

 

 

- Keorisinilan 

 

- Berorientasi ke masa depan 

- Kepercayaan (keteguhan) 

- Ketidaktergantungan, kepribadian mantap 

- Optimisme 

- Kebutuhan atau haus akan presentasi  

- Berorientasi laba atau hasil  

- Tekun dan tabah 

- Tekad, kerja keras, motivasi 

- Energik 

- Penuh inisiatif 

- Mampu mengambil resiko 

- Suka pada tantangan 

- Mampu memimpin 

- Dapat bergaul dengan orang lain 

- Menanggapi saran dan kritik 

- Inovatif (pembaharu) 

- Kreatif 

- Fleksibel 

- Banyak sumber 

- Serba bisa 

- Mengetahui banyak 

- Pandangan ke depan 

- Perseptif 

Sumber: Geoffery G. Meredith,et Al. (Suryana, 2007: 14) 

Sebagai seorang wirausaha perlu adanya suatu perilaku seperti etika 

wirausaha. Etika atau norma-norma ini digunakan agar seorang wirausaha tidak 
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melanggar aturan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, etika ikut serta 

membentuk dan memajukan serta membesarkan usaha yang dijalankan dalam 

waktu yang relative lama (Kasmir, 2011: 23). 

Dalam berwirausaha yang terpenting adalah harus memperhatikan etika 

wirausaha, seperti Kejujuran; Integritas; Menepati Janji; Kesetiaan; Kewajaran; 

Suka membantu orang lain; Menghormati orang lain; Warga Negara yang baik 

dan taat hukum; Mengejar keunggulan; dan bertanggung jawab (Suryana, 2007: 

4). 

2.2.3 Karakteristik Wirausaha 

Bygrave dalam Suryana dan Kartib (2011: 60) mengemukakan beberapa 

karakteristik dari wirausaha yang berhasil memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 

Dream; Decisiveness; Doers; Determination; Dedication; Devotion; Details; 

Destiny; Dollars; dan Distribute. 

1. Dream, yaitu seorang wirausaha yang memunyai keinginan terhadap masa 

depan pribadi dan bisnisna termasuk kemampuan untuk mewujudkan impiannya. 

2. Decisiveness, seorang wirausaha yang tidak bekerja lamban, dapat membuat 

keputusan dengan cepat dan penuh dengan perhitungan dan ini merupakan kunci 

kesuksesan usahanya. 

3. Doers, keputusan yang diambil langsung ditindak lanjuti, tidak mau 

menunda kesempatan yang dapat dimanfaatkannya. 

4. Determination, dalam melakukan kegiatan penuh dengan rasa tanggug 

jawab dan tidak mudah menyerah meski dihadapkan pada berbagai rintangan yang 

sulit diatasi. 
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5. Dedication, dedikasinya sangat tinggi. Biasanya lebih mementingkan 

bisnisnya daripada keluarga. 

6. Devotion, sangat senang dengan hasil dari produk yang dimilikinya, 

sehingga menjadi pendorong dalam mencapai keberhasilan yang efektif dalam 

menjua dan menawarkan produknya. 

7. Details, tidak mengabaikan hal-hal kecil yang dapat menghambat usahanya, 

melainkan sangat memperhatikan faktor kritis secara rinci. 

8. Destiny, bertanggung jawab terhadap tujuan yang hendak dicapai, dan tidak 

bergantung pada orang lain. 

9. Dollars, motivasinya bukan memperoleh uang dan uang dianggap sebagai 

ukuran kesuksesan setelah usahanya berhasil. 

10. Distribute, bersedia mendistribusikan kepemimpinan bisnis terhadap orang 

yang dapat dipercaya, kritis dan mau diajak untuk meraih sukses dalam usahanya. 

Pearce dalam Suryana dan Kartib (2011: 63) mengemukakan karakteristik 

entrepreneur yang berhasil adalah: 

1. Komitmen dan determinasi yang tiada batas 

2. Dorongan atau rangsangan kuat untuk mencapai prestasi 

3. Orientasi ke arah peluang serta tujuan 

4. Lokus pengendalian internal 

5. Tolensi terhadap ambiguitas 

6. Mempersiapkan diri untuk mengantisisapi problem yang mungkin timbul 

7. Meski kekuasaan dan status dapat diraih, tetapi tetap lebih memusatkan 

perhatian pada peluang, pelanggan, pasar, dan persaingan 
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8. Tidak terintimidasi dengan situasi sulit 

9. Secara agresif mencari umpan balik yang memungkinkan mempercepat 

kemajuan secara efektifitas 

10. Kemampuan menghadapi kegagalan dan memanfaatkannya sebagai suatu 

proses belajar. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data diskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dapat diamati (Moleong, 

2010:4).  

Alasan penulis menggunakan metode kualitatif karena dalam melakukan 

penelitian diharapkan dapat berjalan secara alami serta memperoleh data-data 

yang obyektif dan mendalam. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini 

yaitu untuk mengetahui bagaimana upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa 

wirausaha siswa SMK N 6 Semarang dan mengetahui faktor pendukung dan 

penghambat upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa SMK N 

6 Semarang. 

3.2  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian adalah SMK N 6 Semarang tempat dimana kegiatan 

penelitian dilakukan. Penentuan lokasi dimaksud untuk mempermudah dan 

menjelaskan obyek yang menjadi sasaran penelitian yang dilakukan oleh peneliti.  

3.3 Subjek Penelitian 

Penetapan subjek penelitian adalah pemetaan masalah yang akan dikaji, 

kemudian difokuskan pada permasalahan tertentu dan diterapkan dalam judul 
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penelitian (Afifudin dan Beni Ahmad, 2009: 115). Adapun subjek dari penelitian 

ini adalah Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum, Ketua Jurusan Busana Butik, 

Guru Kewirausahaan, Guru Produktif Busana dan siswa kelas XI SMK N 6 

Semarang. 

Tabel 3.1 Subjek penelitian 

No 
Subjek  

Jumlah 
Penelitian 

1 Waka Kurikulum 1 

2 Ketua Jurusan 1 

3 Guru Kewirausahaan 1 

4 Guru Produktif 1 

6 Siswa kelas X 35 

7 Siswa kelas XI 35 

Sumber: hasil dokumentasi SMK N 6 Semarang 

3.4 Fokus Penelitian 

 Fokus penelititian merupakan masalah pokok yang bersumber dari 

pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh kepustakaan 

ataupun kepustakaan lainnya (Moleong, 2010: 97). Dengan penetapan fokus yang 

jelas, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana 

yang dikumpulkan dan yang tidak perlu dipergunakan (Moleong,2010:94). 
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Tabel 3.2 Fokus Penelitian 

Fokus 

Penelitian 

Sub Fokus 

Penelitian 
Aspek Komponen 

Metode 

Informan Alat Wawa

ncara 

Doku

mentas

i 

Upaya 

sekolah 

dalam 

mengemba

ngkan jiwa 

wirausaha 

siswa 

SMK N 6 

Semarang 

Kurikulum Intrakurikuler Mata 

pelajaran 

prakarya dan 

kewirausahaa

n 

√ √ 

1. Waka 

Kurikulum 

2. Ketua Jurusan 

3. Guru Mapel 

Kewirausahaan 

Lembar 

wawancara, 

dokumentasi 

Mata 

pelajaran 

produktif 

√ √ 

1. Waka 

Kurikulum 

2. Ketua jurusan 

3. Guru produktif 

Lembar 

wawancara, 

dokumentasi 

Program 

Sekolah 

Unit Produksi 

√ √ 

1. Waka 

Kurikulum 

2. Ketua Jurusan 

3. Guru produktif 

Lembar 

wawancara, 

Faktor  

pendukung 

& 

Penghambat 

Lingkungan 

Sekolah 

1. Ketu

a 

Jurusan 

 

√ √ 

1. Waka 

Kurikulum 

2. Ketua Jurusan 

3. Guru Mapel 

kewirausahaan 

4. Guru produktif 

Lembar 

wawancara, 

3.5 Sumber Data Penelitian 

Dalam penelitian studi kasus dan penelitian kualitatif  lainnya yang 

dimaksud dengan data adalah informasi yang dikatakan oleh manusia yang 

menjadi subjek penelitian, hasil observasi, dan fakta-fakta dokumen yang sesuai 

dengan fokus penelitian. Informasi dari subjek penelitian dapat diperoleh secara 

verbal melalui suatu wawancara atau dalam bentuk tertulis melalui analisis 

dokumen.  

Menurut Sugiyono (2009:225) pengumpulan data bila dilihat dari sumber 

datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber 

sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data 
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kepada pengumpul data. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Kegiatan penelitian untuk mendapatkan data diperlukan metode atau cara 

untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 

sebagai berikut: 

3.6.1 Wawancara 

Menurut Moleong (2010: 186) wawancara adalah percakapan dengan 

maksud tertentu percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan (interviewee) yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan itu.  

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak 

terstruktur atau wawancara bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan membuat 

pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki 

jawaban yang luas. Wawancara ini ditunjukkan kepada Wakil Kepala Sekolah 

bag. Kurikulum, Ketua Jurusan Busana Butik, Guru Mapel Prakarya dan 

Kewirausahaan dan Guru Mapel Produktif yang bertujuan untuk mengetahui 

segala sesuatu mengenai upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha 

siswa SMK N 6 Semarang. 

3.6.2 Kuisioner/ Angket 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah, 

teknik angket atau kuesioner. Menurut Arikunto (2006:151), angket adalah teknik 
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pengumpulan data melalui sejumlah pertanyaan tertulis untuk memperoleh 

informasi dari responden.  

Bentuk angket yang digunakan adalah angket tertutup dan angket terbuka. 

Angket tertutup yakni angket yang sudah disediakan jawabannya. Responden 

tinggal memilih salah satu alternatif jawaban yang telah disediakan. Sedangkan 

angket terbuka memberi kesempatan kepada responden untuk menjawab dengan 

kalimat sendiri, hal ini difungsikan untuk memperkuat hasil data yang berasal dari 

angket tertutup. 

Metode angket yang digunakan dalam metode ini ditujukan kepada siswa 

kelas X dan XI jurusan Busana Butik sejumlah 70 siswa yang bertujuan untuk 

mengetahui persepsi siswa mengenai upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa 

wirausaha siswa SMK N 6 Semarang dengan indikator kurikulum serta faktor 

pendukung dan penghambat dalam upaya mengembangkan jiwa wirausaha siswa 

SMK N 6 Semarang (lampiran 5). 

3.6.3 Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu metode untuk mencari data variabel yang berupa 

catatan-catatan penting, transkrip nilai, buku, prasasti dan sebagainya (Suharsimi 

Arikunto 2006:130). Metode ini digunakan untuk memperoleh data atau informasi 

tertulis yang tidak ditemukan dalam wawancara tentang sejarah berdiri dan 

berkembangnya SMK N 6 Semarang, Visi dan Misi SMK N 6 Semarang serta 

Struktur Kurikulum dalam SMK N 6 Semarang. 
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3.7  Uji Coba Instrumen Penelitian 

Uji coba instrument dilaksanakan pada siswa kelas XI jurusan Busana Butik 

SMK N 6 Semarang. Alasan pengambilan uji coba pada siswa kelas XI Busana 

Butik karena siswa telah mengikuti mata pelajaran kewirausahaan dan produktif 

busana dengan tahap yang lebih dari kelas X jurusan Busana Butik. Adapun kisi-

kisi instrument beserta soal uji coba terdapat pada lampiran 5. 

3.8  Uji Validitas dan Reliabilitas 

3.8.1  Uji Validitas 

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan 

atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang valid atau sahih 

mempunyai validitas tinggi. Sedangkan instrumen yang kurang valid atau kurang 

sahih berarti memiliki validitas rendah. Instrumen dikatakan valid atau sahih 

apabila mampu mengungkapkan dari variabel yang diteliti secara tepat (Arikunto, 

2006: 170). Suatu instrument dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang 

diinginkan serta dapat mengungkapkan dalam variable yang diteliti secara tepat. 

Teknik uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik uji 

validitas internal dengan korelasi product moment yang dikemukakan oleh 

pearson (Arikunto, 2009: 69). Berikut rumus yang digunakan untuk menguji 

validitas adalah: 

  

       

 





2222 YYNXXN

YXXYN
rxy
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Keterangan: 

xyr
 = validitas butir 

 X
 = jumlah skor X 

2

 X
 = jumlah kuadrat skor X 

Y
 = jumlah skor Y 

 2Y
 = jumlah kuadrat skor Y 

 XY  = jumlah hasil perkalian antara skor X dan Y 

N  = jumlah responden       

(Arikunto, 2006: 70) 

Hasil perhitungan dikonsultasikan dengan r tabel dengan taraf signifikasi 

5% , jika r xy hitung lebih besar daripada r tabel, maka butir angket atau kuersioner 

dikatakan valid. Sebagai contoh soal nomor 1, dengan menggunakan rumus : 

  

       

 





2222 YYNXXN

YXXYN
rxy

 

    
  (    )  (  )(    )

√*  (   )  (  ) +*   (      )  (    ) +
 

= 0.689 

Berdasarkan pada perhitungan  α = 5% dengan N = 15 diperoleh rtabel = 

0.514, karena rxy > rtabel, maka angket nomor 1 dinyatakan valid. Hasil uji coba 

pada responden N = 15 diperoleh hasil bahwa dari butir soal sejumlah 50 soal, 
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hanya 41 butir soal yang digunakan untuk penelitian karena 9 butir soal tidak 

valid. 

3.8.2  Uji Reliabilitas  

Reliabilitas berasal dari bahasa inggris yaitu reliability yang berasal dari 

kata dasar reliable yang berarti dapat dipercaya (Arikunto, 2009: 59). Reliabilitas 

merupakan ketetapan alat evaluasi dalam mengukur. Sebuah tes dikatakan reliable 

jika tes tersebut memberikan hasil yang tetap. Teknik uji yang digunakan adalah 

dengan rumus alpha karena skor yang diberikan bukan 1 dan 0, misalnya angket 

atau soal bentuk uraian. 

Rumus Alpha adalah sebagai berikut: 

r11 = [
)1( k

k
] [1- 

t

b

2

2




 ]  

Keterangan : 

r11 : reliabilitas instrumen 

k : banyaknya butir pertanyaan/banyaknya soal 

 2b  : jumlah varians butir 

t2      : varians total      

(Arikunto, 2006: 196) 

  

Sebagai contoh perhitungan dengan menggunakan rumus Alpha 

r11 = [
)1( k

k
] [1- 

t

b

2

2




 ] 
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 = [
)150(

50


] [1- 

862.620

9911.39
 ] 

     = 0.955 

 Hasil perhitungan reliabilitas tersebut dikonsultasikan dengan rtabel pada 

taraf signifikan 5%. Jika r11> rtabel maka instrumen penelitian dikatakan reliabel. 

Berdasarkan hasil perhitungan pada N = 15 diperoleh hasil r11 = 0.955 dengan 

taraf signifikan 5% lebih besar dari rtabel = 0.514. karena r11 lebih besar dari rtabel 

maka dapat dinyatakan reliael sehingga instrumen ini dapat digunakan untuk 

penelitian.  

3.9  Keabsahan Data 

Penelitian kualitatif, ada empat kriteria yang berhubungan dengan 

keabsahan data yaitu keabsahan kontruk, keabsahan internal, keabsahan eksternal, 

dan keajegan (reabilitas). Dalam penelitian ini menggunakan keabsahan data 

kontruk (konsep) yang berkaitan dengan suatu kepastian yang berukur benar-

benar dari variabel yang ingin diukur (Afifudin dan Saebani Ahmad, 2009: 143). 

 Keabsahan data dapat dicapai dengan proses pengumpulan data yang tepat, 

salah satunya dengan proses triagulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data tersebut untuk pengecekan data 

pembanding terhadap data. 

3.9.1 Triangulasi Sumber 

Menurut Patton (1987: 331) yang dikutip Moleong (2010: 330) triagulasi 

sumber berarti membandingkan dan mengecek balik kepercayaan suatu informasi 

yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Sumber data dalam 
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penelitian ini adalah kepala sekolah, ketua jurusan busana, guru kewirausahaan, 

dan guru produktif busana SMK N 6 Semarang. Sumber data ini dapat diperoleh 

dengan  

(1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, 

(2) Membandingkan apa yang dikataka orang didepan umum dengan apa yang 

dikatakannya secara pribadi. 

(3) Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu  

(4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat. 

(5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

 

 

 

Gambar 3.1 Skema triangulasi sumber (sugiyono, 2009: 242) 

3.9.2 Triangulasi Metode 

Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal, seperti metode 

wawancara dan observasi. Apabila teknik pengujian data ini menghasilkan data 

berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang 

yang bersangkutan untuk memastikan data yang diangap benar atau mungkin 

semuanya benar. 

Wawancara 

mendalam 

A 

B 

C 
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Gambar 3.2 Skema triangulasi metode (Sugiyono,2009: 242) 

3.9.3 Triangulasi Teori 

Penggunaan berbagai teori yang berlainan untuk memastikan bahwa data 

yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Pada penelitian ini berbagai teori telah 

dijelaskan pada bab 2 untuk dipergunakan dan menguji terkumpulnya data 

(Afifudin dan Saebani Ahmad, 2010: 144). Menurut Paton (1987: 327) yang 

dikutip dari Moleong (2010: 331) hal ini dinamakan penjelasan pembanding yang 

nantinya dapat mengarahkan pada derajat kepercayaan data yang diperoleh. 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik keabsahan data triangulasi 

sumber, dikarenakan hasil penelitian pada setiap sumber (Informan) dapat 

dikaitkan/ dibandingkan. 

3.10  Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyususn secara 

sistematis data yang diperoleh dari wawancara, angket dan dokumentasi  dengan 

cara mengorganisasikan data kedalam kategori sehingga mudah dipahami oleh diri 

sendiri maupun orang lain. Analisis data kualitatif bersifat induktif yang 

selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis (Sugiyono, 2009: 244-245), tahapan-

Observasi 

Dokumentasi 

Wawancara 
Sumber  

data 

sama  
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tahapan dalam analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, dan kesimpulan. 

3.10.1 Analisis Deskriptif 

Deskriptif persentatif adalah bagian dari deskriptif kuantitatif yang 

merupakan teknik analisis biasa yang hanya menggunakan paparan sederhana baik 

menggunakan jumlah data maupun persentase (Arikunto,S 2010: 268) digunakan 

untuk memberikan deskripsi atau pembahasan dalam penelitian ini. Analisis 

deskriptif persentase dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisa dan 

mendiskripsikan persepsi siswa mengenai upaya sekolah dalam mengembangkan 

jiwa wirausaha siswa. Analisis deskriptif persentase ini menggunakan rumus 

sebagai berikut: 

DP = n x 100% 

N 

Keterangan: 

DP  = Deskriptif persentase 

n  = Nilai skor yang diperoleh 

N  = Jumlah skor maksimum 

(Ali, 2003: 184) 
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Teknik analisis data deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik analisis data dengan penentuan skor. Adapun kriteria penskoran adalah 

sebagai berikut: 

1). Alternatif jawaban a diberi skor 4 

2). Alternatif jawaban b diberi skor 3 

3). Alternatif jawaban c diberi skor 2 

4). Alternatif jawaban d diberi skor 1 

 Teknik analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau 

menggambarkan data persepsi siswa mengenai upaya sekolah dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa yang menyajikan data dalam 4 kategori 

yang disesuaikan dengan kemungkinan nilai tertinggi tiap variable. Selanjutnya 

membuat keputusan dari hasil analisis deskriptif, adapun penentuan tersebut 

berdasarkan kriteria sebagaimana terlihat di bawah ini: 

1. Persentase Tertinggi =
             

            
      

=
 

 
       

           

2. Persentase minimal  = 
            

             
       

     = 
 

 
       

     

3. Rentang persentase   =  persentase maksimal - persentase minimal         

   = 100% - 25,00%  

      = 75% 
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4. Panjang kelas Interval  = 
                  

             
 

      =  
   

 
 

      = 18,75% (dibulatkan menjadi 19%) 

Dengan panjang interval 19 % dibuat interval kriteria sebagaimana terlihat pada 

tabel di bawah ini: 

Tabel 3.3 Tabel Kelas Interval dan Kategori Deskriptif Persentatif 

Kelas Interval Kategori 

82  – 100 

63  –   81 

44  –   62 

25  –   43 

Sangat baik 

Baik 

Cukup Baik 

Kurang Baik 

 Nilai persentase yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan kriteria 

persentase untuk ditarik kesimpulan. 

3.10.2 Pengumpulan Data  

Penelitian ini dibutuhkan data yang mendukung tujuan penelitian. Untuk 

mendapatkan data tersebut membutuhkan waktu dan metode yang tepat. Data 

yang digunakan penelitian ini adalah untuk mencatat semua data secara objektif 

dan sesuai dengan hasil pengamatan di lapangan yang meliputi observasi, 

wawancara, kepada pihak yang berkaitan dengan pengembangan jiwa wirausaha 

di SMK N 6 Semarang, yaitu: Waka Kurikulum, Guru kewirausahaan, Ketua 

jurusan Busana butik, Guru produktif busana butik dan siswa program keahlian 

busana butik. Sedangkan hasil dari data diperoleh melalui dokumentasi baik 

dalam bentuk gambaran maupun dokumen-dokumen yang dibutuhkan, semua 

hasil data yang dikumpulkan untuk mendukung penelitian ini. 



54 
 

 
 

3.10.3 Reduksi Data  

Mereduksi data merupakan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-halyang penting, dicari tema dan polanya (Sugiyono, 

2009: 247). Data kasar hasil penelitian dengan metode wawancara bersama Wakil 

Kepala Sekolah, Ketua Jurusan, Guru produktif dan Guru Mapel Kewirausahaan 

dipilih dan difokuskan agar dpat memberian gambaran yang jelas dari hasil 

penelitian. Kemudain data hasil penelitian dibahas menjadi saling berhubungan 

antara data satu dengan yang lainnya, sehingga peneliti dapat menangkap upaya 

sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa SMK N 6 Semarang.   

3.10.4 Penyajian Data 

Penyajian data merupakan proses menampilkan data yang sudah terkumpul 

setelah melalui tahapan reduksi, penyajian data ini didiskripsikan dalam bentuk 

uraian singkat, bagan , hubungan antar kategori dan mudah untuk dipahami 

(Afifudin dan Saebani Ahmad, 2010: 184). Penyajian data dalam penelitian ini 

mendiskripsikan tentang upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha 

siswa SMK N 6 Semarang yaitu dengan diterpkannya kurikulum sehingga 

kegiatannya menjadi lebih terarah dan jelas sesuai dengan tujuannya. Sehingga 

akan memberikan gambaran yang jelas tentang hasil yang diteliti.  

3.10.5 Penarikan Kesimpulan   

Penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk memahami 

makna/penjelasan, kesimpulan yang saling terkait perlu adanya bukti-bukti yang 

kuat untuk mendukung pada tahapan pengumpulan data (Sugiyono, 2009: 252). 
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Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini akan menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal ataupun menemukan rumusan masalah baru. 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Skema Analisis Data (Sugiyono, 2009:247) 

Pengumpulan data 

Kesimpulan  

Penyajian data  

Data reduksi 
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilaksanakan oleh 

peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

5.1.1 Upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa yaitu dengan 

adanya kegiatan intrakurikuler yang terdapat dalam kurikulum yang diterapkan 

oleh sekolah. Kegiatan intrakurikuler tersebut terdiri dari beberapa mata pelajaran 

yang terdapat dalam struktur kurikulum seperti mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan serta mata pelajaran produktif. Didalam kegiatan intrakurikuler, 

upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha dapat dilaksanakan dengan 

adanya program sekolah seperti Unit Produksi yang dapat mengembangkan jiwa 

wirausaha siswa. 

5.1.2 Faktor pendukung dan penghambat upaya sekolah dalam mengembangkan 

jiwa wirausaha siswa SMK N 6 Semarang diantaranya dari lingkungan sekolah, 

lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Dukungan yang berasal dari 

ketiga lingkungan tersebut hanya dari lingkungan sekolah yang memiliki 

dukungan paling tinggi, karena dalam lingkungan sekolah terdapat guru yang 

berkualitas serta terdapat sarana prasarana yang memadai. Faktor penghambat 

upaya sekolah yaitu mengenai kurangnya waktu yang terdapat disekolah sehingga 

siswa dalam menyelesaikan tugas tidak pada waktu yang telah ditetapkan. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disaran sebagai berikut: 

5.2.1 Jiwa wirausaha siswa perlu ditingkatkan lagi dalam pada saat proses 

pembelajaran yang berlangsung, adanya kurikulum membantu guru untuk dapat 

mengarahkan siswanya untuk mengembangkan jiwa wirausaha. 

5.2.2 Siswa harus lebih bisa mengatur waktu sehingga tugas dapat diselesaikan 

tepat waktu dengan melihat kualitas tugas sehingga mendapatkan hasil yang 

memuaskan. 
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Lampiran 1 

Struktur Kurikulum SMK program keahlian Busana Butik 

MATA PELAJARAN 

KELAS 

X 

 

XI 

 

 

XII 

 

 

Kelompok A (Wajib)    

1 Pendidikan Agama dan Budi Pekerti 3 3 3 

2 Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 

2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 4 

4 Matematika 4 4 4 

5 Sejarah Indonesia 2 2 2 

6 Bahasa Inggris 2 2 5 

 Jumlah Jam Kelompok A 17 17 20 

Kelompok B (Wajib)    

7 Seni Budaya 2 2 2 

8 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2 

9 Pendidikan Jasmani, Olah Raga & 

Kesehatan 

3 3 3 

 Jumlah Jam Kelompok B 7 7 7 

Kelompok C     

C1.  Dasar Bidang Kejuruan 

10 IPA Terapan 2 2 - 

11 Pengantar Pariwisata 2 2 - 

C2. Dasar Kompetensi Kejuruan    

12 Tekstil 3 - - 

13 Dasar Teknologi Menjahit 7 - - 

14 Dasar Pola 4 - - 

15 Dasar Desain 3 - - 

16 Simulasi Digital 3 - - 

C3.  Kompetensi Kejuruan 

Paket Keahlian :  Tata Busana 

17 Pembuatan hiasan   8 

18 Desain Busana  4 4 

19 Pembuatan Pola  4 4 

20 Pembuatan Busana(Industri)  12 - 

21 Pembuatan Busana(custom-made)  - 8 

 Jumlah Jam Kelompok C 24 24 24 

TOTAL 48 48 51 

 

 



85 
 

 
 

Lampiran 2 

Pedoman Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah 

Upaya Sekolah dalam Mengembangkan Jiwa Wirausaha Siswa  

(Studi Kasus pada Siswa Jurusan Busana Butik SMK N 6 Semarang) 

 

Sumber :  

Hari/ tgl : 

Waktu/ tempat : 

No Pertanyaan 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

Dalam intrakurikuler mata pelajaran apa saja yang dapat dijadikan sebagai 

upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

Program apa saja yang diberikan kepada siswa dalam upaya 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

Apa saja dukungan sekolah yang diberikan untuk mengembangkan jiwa 

wirausaha siswa? 

Apa saja hambatan sekolah yang dihadapi dalam upaya mengembagkan jiwa 

wirausaha siswa? 

Apa harapan Ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah terhadap upaya sekolah 

dalam mengembangkan niwa wirausaha siswa SMK N 6 Semarang?  
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Pedoman Wawancara dengan Ketua Jurusan 

Upaya Sekolah dalam Mengembangkan Jiwa Wirausaha Siswa  

(Studi Kasus pada Siswa Jurusan Busana Butik SMK N 6 Semarang) 

 

Sumber :  

Hari/ tgl : 

Waktu/ tempat : 

No Pertanyaan 

1.  

 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

6. 

 

Apakah mata pelajaran Kewirausahaan merupakan salah satu upaya sekolah 

dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa? Bagaimana bentuk 

kegiatannya?  

Apakah mata diklat produktif dapat dijadikan salah satu upaya sekolah 

dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa? Bagaimana bentuk 

kegiatannya? 

Program apa saja yang diberikan kepada siswa sebagai upaya 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

Bagaimana dukungan yang diberikan kepada siswa dalam upaya 

mengembangkan jiwa wirausaha? 

Apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya mengembangkan jiwa 

wirausaha? 

Apakah siswa program keahlian Busana Butik harus mempunyai jiwa 

wirausaha? 
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Pedoman Wawancara Guru MaPel Kewirausahaan 

Upaya Sekolah dalam Mengembangkan Jiwa Wirausaha Siswa  

(Studi Kasus pada Siswa Jurusan Busana Butik SMK N 6 Semarang) 

 

Sumber :  

Hari/ tgl : 

Waktu/ tempat : 

No Pertanyaan 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4 

 

Apakah mata diklat kewirausahaan merupakan pelajaran wajib untuk siswa 

dalam upaya sekolah mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

Bagaimana bentuk kegiatan yang diberikan kepada siswa dalam upaya 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

Bagaimana dukungan yang diberikan kepada siswa dalam upaya 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa pada spelajaraan kewirausahaan? 

Apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya mengembangkan jiwa 

wirausaha siswa pada pelajaran kewirausahaan? 
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Pedoman Wawancara Guru Produktif Busana Butik 

Upaya Sekolah dalam Mengembangkan Jiwa Wirausaha Siswa  

(Studi Kasus pada Siswa Jurusan Busana Butik SMK N 6 Semarang) 

 

Sumber :  

Hari/ tgl : 

Waktu/ tempat : 

No Pertanyaan 

1.  

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

Apakah pembelajaran produktif Busana merupakan salah satu upaya sekolah 

dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

Apa saja bentuk kegiatan yang diberikan saat pembelajaran poduktif kepada 

siswa dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

Program apa saja yang diberikan kepada siswa sebagai upaya dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

Bagaimana dukungan yang diberikan kepada siswa dalam pembelajaran 

produktif sebagai upaya dalam mengembangkan jiwa wirausaha? 

Apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya mengembangkan jiwa 

wirausaha siswa? 
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Lampiran 3 

Hasil wawancara dengan Waka Kurikulum 

Sumber : Ibu Tri Soeparsih, SE 

Hari/ tgl : Senin/ 7 Juni 2015 

Waktu/ tempat : 11.00 wib/ Ruang Waka Kurikulum 

1. Dalam intrakurikuler mata pelajaran apa saja yang dapat dijadikan 

sebagai upaya sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

“Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan merupakan salah satu upaya 

dalam mengembangkan jiwa wirausaha, selain itu terdapat mata pelajaran 

produktif juga. Didalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan siswa 

dituntut untuk membuat suatu produk yang berharga sehingga dapat 

diperjual belikan sedangkan dalam pembelajaran produktif siswa dituntut 

untuk lebih melatih keahliannya”. (01/WK/SMK N 6 SEMARANG/01) 

2. Program apa saja yang diberikan kepada siswa dalam upaya 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

“SMK N 6 Semarang merupakan sekolah kelompok pariwisata yang 

mempunyai program keahlian yang secara langsung mendapatkan 

pembelajaran kewirausahaan dan melatih siswa di unit produksi pada 

masing-masing kejuruan. Selain itu dengan adanya teaching factory yang 

bekerja sama dengan guru kewirausahaan, wali kelas hingga guru produktif 

untuk memberikan pengarahan kepada siswa agar jiwa wirausaha lebih 

berkembang lagiTerdapat program Prakerin didalam Intrakurikuler dalam 

SMK, program ini berjalan selama 3 bulan”. (01/WK/SMK N 6 

SEMARANG/02) 

3. Apa saja dukungan sekolah yang diberikan untuk mengembangkan 

jiwa wirausaha siswa? 

“Dukungan diberikan melalui guru untuk memberikan motivasi secara 

langsung kepada siswa agar dapat mengembangkan jiwa wirausahanya, 

sedangkan sekolah hanya perantara saja atau tempat untuk merangkul siswa 
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agar lebih berkembang jiwa wirausahanya.” (01/WK/SMK N 6 

SEMARANG/03) 

4. Apa saja hambatan sekolah yang dihadapi dalam upaya 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

“Hambatan yang dihadapi adalah mengenai pangsa pasar atau saingan harga 

jual yang terdapat diluar sekolah, kenyataan harga jual diluar yang lebih 

murah dari harga jual didalam sekolah membuat pihak sekolah menekan 

harga jual dengan seminim mungkin dibawah harga jual diluar lingkup 

sekolah.”  (01/WK/SMK N 6 SEMARANG/04) 

5. Apa harapan ibu sebagai Wakil Kepala Sekolah terhadap upaya 

sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa SMK N 6 

Semarang? 

“Harapan pihak sekolah sesuai dengan tujuan dari sekolah yaitu mendidik 

siswa agar dapat berwirausaha secara mandiri dengan membuka usaha 

walaupun dalam skala kecil, selain itu siswa juga dapat melanjutkan 

kejenjang pendidikan tinggi daripada menjadi karyawan. Ada beberapa 

siswa yang telah menyelesaikan pendidikannya membuka usaha secara 

mandiri dengan kreatifitas siswa yang berbeda.” (01/WK/SMK N 6 

SEMARANG/05) 
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Hasil wawancara dengan Ketua Jurusan 

Sumber : Dra. Sri Harjanti 

Hari/ tgl : Rabu/ 6 Mei 2015 

Waktu/ tempat : 11.00 wib/ Ruang KPK Busana Butik 

1. Apakah mata pelajaran Kewirausahaan merupakan salah satu upaya 

sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa? Bagaimana 

bentuk kegiatannya?  

”Mata pelajaran kewirausahaan jelas merupakan salah satu upaya dari 

sekolah, karena dalam pembelajaran kewirausahaan siswa dituntut untuk 

dapat berwirausaha secara mandiri. Pembelajaran kewirausahaan hanya 

sebatas materi yang disampaikan, namun terdapat praktik yang diberikan 

untuk menambah keterampilan dari siswa.  

Bentuk kegiatan dalam mata pelajaran kewirausahaan sebagai salah satu 

upaya dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa, yaitu dengan tugas 

yang diberikan oleh guru kepada siswa. Tugas yang diberikan berupa 

pembuatan proposal untuk membuka suatu usaha, untuk kelas X dan XI 

diberikan tugas degan membayangkan ingin membuat produk apa dan 

berusaha menyenangi, namun untuk kelas XII merupakan tahap akhir yang 

dituntut harus bisa membuat dari awal yaitu perencanaan proposal, proses 

pembuatan produk dari awal sampai akhir, membuat laporan hingga dapat 

menjualkan produk tersebut”. (02/KJ/SMK N 6 SEMARANG/01) 

2. Apakah mata diklat produktif dapat dijadikan salah satu upaya 

sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa? Bagaimana 

bentuk kegiatannya? 

 “Mata pelajaran produktif juga merupakan salah satu upaya untuk 

mengembangkan jiwa wirausaha, dalam hal ini ada keterkaitan antara 

pembelajaran kewirausahaan dengan pembelajaran produktif. Seperti yang 

telah di jelaskan diatas bahwa pembelajaran kewirausahaan merupakan 

pembelajaran yang hanya berupa materi dan di dukung oleh praktik, namun 
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masih mencakup untuk keahlian secara umum, dengan adanya pembelajaran 

produktif maka siswa akan lebih terarah terampil dalam kreatifitas sesuai 

dengan keahliannya.  

Bentuk kegiatannya yaitu dengan proses belajar mengajar yang 

berhubungan dengan pembelajaran produktif, seperti dasar-dasar teori 

busana, praktik pembuatan busana sampai dengan display 

busana”.(02/KJ/SMK N 6 SEMARANG/02) 

3. Program apa saja yang diberikan kepada siswa sebagai upaya 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

“Unit produksi itu jelas merupakan salah satu program yang diberikan 

kepada siswa sebagai upaya mengembangkan jiwa wirausaha, ini pun 

bergantung kepada masing-masing program keahlian yang tedapat di SMK 

N 6 Semarang ini. Unit produksi dalam program keahlian busana yaitu 

dengan menerima pesanan berupa jahitan seperti seragam dan lenan rumah 

tangga. Unit produksi terdapat didalam prakerin, namun prakerin ini 

termasuk program dari sekolah yang di berikan sebagai upaya 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa”. (02/KJ/SMK N 6 

SEMARANG/03) 

4. Bagaimana dukungan yang diberikan kepada siswa dalam upaya 

mengembangkan jiwa wirausaha? 

“Dukungan berupa motivasi-motivasi yang diberikan oleh guru produktif 

dalam pelaksanaan pembelajaran produktif berlangsung, juga dengan 

pembelajaran kewirausahaan guru memberikan motivasi agar jiwa 

wirausaha dapat lebih berkembang.” (02/KJ/SMK N 6 SEMARANG/04) 

5. Apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya mengembangkan 

jiwa wirausaha? 

“Untuk penghambatnya berupa kurangnya waktu yang sudah banyak tersita 

untuk pembelajaran produktif yang membuat siswa lebih focus untuk 

menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru produktif’. (02/KJ/SMK N 6 

SEMARANG/05) 
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Hasil Wawancara dengan Guru Produktif Busana Butik 

Sumber : Dra. Siti Isminingsih 

Hari/ tgl : Jumat/ 8 Mei 2015 

Waktu/ tempat : 11.00 wib/ Lobi utama SMK N 6 Semarang 

1. Apakah pembelajaran produktif Busana merupakan salah satu upaya 

sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha siswa?  

“Ya, mata pelajaran produktif merupakan salah satu upaya untuk 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa, jadi siswa dituntut untuk lebih 

terampil dengan keahliannya. Namun didalam proses pembelajaran 

produktif tetap memberikn masukan mengenai berwirausaha sehingga jiwa 

wirausaha siswa juga dapat berkembang”. (03/GP/SMK N 6 

SEMARANG/01) 

2. Apa saja bentuk kegiatan yang diberikan kepada siswa dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa?  

“Bentuk kegiatan berupa pembelajaran praktik busana, siswa dibebaskan 

berkreasi namun harus sesuai dengan tuntutan guru. Selain pembelajaran 

produksi siswa juga dibebaskan untuk menjual hasil praktiknya, dengan cara 

mengedarkan sendiri atau berualan on-line. Hasil praktik dapat dibuat dari 

bahan yang sudah tidak terpakai sesuai dengan kreasi siswa, namun harus 

menjadi suatu barang yang layak jual. Jika barang yang sudah tidak terpakai 

tersebut dapat dijual namun dengan kreasi yang bagus maka siswa berhasil 

mendaur ulang barang tersebut”. (03/GP/SMK N 6 SEMARANG/02) 

3. Program apa saja yang diberikan kepada siswa sebagai upaya dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa? 

“Dengan adanya program prakerin sehingga siswa dapat belajar secara 

langsung dari pengalaman, adanya unit produksi yang melatih siswa untuk 

lebih mengasah keahliannya”. (03/GP/SMK N 6 SEMARANG/03) 
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4. Bagaimana dukungan yang diberikan kepada siswa dalam 

pembelajaran produktif sebagai upaya dalam mengembangkan jiwa 

wirausaha? 

“Mengarahkan siswa agar lebih berjiwa wirausaha dengan memberikan 

motivasi pada saat pembelajaran. Saya menyajikan vidio tentang orang-

orang yang telah  sukses namun melalui perjalanan yang panjang”. 

(03/GP/SMK N 6 SEMARANG/04) 

5. Apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya mengembangkan 

jiwa wirausaha siswa? 

“Terdapat beberapa siswa yang terhambat dalam menjalankan praktik 

dikarenakan kurangnya dana yang dimiliki untuk melaksanakan praktik. 

Selain itu banyak siswa yang kurang fokus dalam menangkap pembelajaran 

sehingga pada saat praktik hasilnya kurang memuaskan sehingga harus 

mengulangi kembali”. (03/GP/SMK N 6 SEMARANG/05) 
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Hasil wawancara dengan Guru MaPel Kewirausahaan 

Sumber : Dra Endang Bhekty Pertiwi 

Hari/ tgl :Jumat/ 8 Mei 2015 

Waktu/ tempat : 10.00 wib/ Ruang praktik butik 1 

1. Apakah mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan merupakan 

pelajaran wajib untuk siswa dalam upaya sekolah mengembangkan 

jiwa wirausaha siswa?  

“Ya, mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan meruapakan mata 

pelajaran wajib yang terdapat dalam kurikulum 2013, adapun tujuan dari 

mata pelajaran ini yaitu diharapkan siswa yang telah mendapatkan mata 

pelajaran ini dapat belajar bagaimana cara membuka usaha secara mandiri 

jadi siswa tidak harus bekerja dengan orang lain”. (04/GK/SMK N 6 

SEMARANG/01) 

2. Bagaimana bentuk kegiatan yang diberikan kepada siswa dalam upaya 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa?  

“Bentuk kegiatannya dengan memberikan tugas praktik kepada siswa 

sebagai pelatihan memasarkan produk yang berupa barang atau makanan. 

Dengan adanya praktik ini siswa dituntut agar dapat memasarkan produk, 

berawal dari kelas sendiri, antar kelas hingga menawarkan keguru”. 

(04/GK/SMK N 6 SEMARANG/02) 

3. Bagaimana dukungan yang diberikan kepada siswa dalam upaya 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa pada spelajaraan 

kewirausahaan? 

“Dukungan yang diberikan dengan menjalankan komunikasi tentang 

masalah tugas antara guru dengan siswa dengan baik pada saat pembelajaran 

maupun diluar jam pelajaran kewirausahaan. Sehingga tugas yang diberikan 

dapat memuaskan dan siswa mendapatkan nilai sesuai dengan hasilnya”. 

(04/GK/SMK N 6 SEMARANG/03) 
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4. Apa saja yang menjadi penghambat dalam upaya mengembangkan 

jiwa wirausaha siswa pada pelajaran kewirausahaan? 

“Masalah waktu untuk pengerjaan tugas yang diberikan kepada siswa. 

Terkadang banyak siswa yang membuat tugas dengan seadanya sehingga 

hasilnya kurang memuaskan, namun saya menuntut agar tugas yang 

dikerjakan harus memuaskan jika tidak ya harus mengulangi kembali”. 

(04/GK/SMK N 6 SEMARANG/04) 
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Lampiran 4 

Subjek Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

No 
Subjek 

Jumlah 
Penelitian 

1 Waka Kurikulum 1 

2 Ketua Jurusan 1 

3 Guru Kewirausahaan 1 

4 Guru Produktif 1 

6 Siswa kelas X 35 

7 Siswa kelas XI 35 
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Lampiran 5 

Kisi-kisi Angket 

Upaya Sekolah dalam Mengembangkn Jiwa Wirausaha Siswa SMK N 6 Semarang 

 

Variabel Indikator 

Sub  

Indikator 

No. Butir 

Soal 

Jumlah 

Persepsi siswa 

terhadap upaya 

sekolah dalam 

mengembangkan 

jiwa wirausaha 

siswa 

  

  

  

Kurikulum Intrakurikuler 1,2,3,4,5,6 

7,8,9,10,11 

12,13,14,15 

16,17,18,19 

20,21,22,23 

24,25,26,27 

28,29,30 

30 

Program Sekolah 31,32 

33,34 

4 

Faktor pendukung 

dan penghambat  

Lingkungan Sekolah 35,36,37 

38,39,40,41 

42,43,44 

10 

Lingkungan Keluarga 45,46 2 

Lingkungan Masyarakat 47,48,49,50 4 

Jumlah Soal 50 
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Lampiran 6 

Tabel Soal dan Pensekoran 

Upaya Sekolah dalam Mengembangkan Jiwa Wirausaha Siswa SMK N 6 Semarang 

Variabel 
Sub 

Variabel 

Sub 

Indikator 
Pertanyaan 

No. Butir 

Soal 
Jawaban 

Upaya 

Sekolah dalam 

Mengembangk

an Jiwa 

Wirausaha 

Siswa SMK N 

6 Semarang 

1. Kurikulum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Intrakurikuler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Menurut Anda, apakah dengan adanya kurikulum 2013 

membuat anda menjadi siswa yang aktif dan mandiri? 

a. Ya, saya menjadi lebih aktif dan mandiri karena tuntutan 

dari tujuan kurikulum 

b. Ya, saya menjadi aktif dan mandiri sesuai dengan tujuan 

kurikulum 

c. Tidak, saya merasa sama saja dengan kurikulum yang 

sebelumnya 

d. Tidak tahu 

2. Apakah mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

membantu anda dalam mengembangkan jiwa wirausaha? 

a. Ya, karena guru mengajarkan tidak hanya teori saja namun 

dengan praktik juga 

b. Ya, karena guru hanya memberikan pengetahuan tentang 

kewirausahaan dan memberikan tugas dengan praktik 

c. Tidak, karena tidak memahami materi yang diberikan oleh 

guru 

d. Tidak tahu 
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3. Apakah mata pelajaran produktif membantu anda dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha? 

a. Ya, karena saya diajarkan untuk berkreatif dan terampil 

sehingga dapat mengembangkan jiwa wirausaha 

b. Ya, karena saya diajarkan menjadi siswa yang kreatif 

c. Tidak, karena saya hanya mengikuti arahan guru saja 

d. Tidak tahu 

4. Bagaimana proses belajar mengajar kewirausahaan di kelas? 

a. Guru mengajarkan dengan metode ceramah, demonstrasi 

dan Tanya jawab 

b. Guru mengajar hanya dengan metode ceramah saja 

c. Guru hanya mengajar dengan metode demonstrasi saja 

d. Guru hanya mengajar dengan metode Tanya jawab saja 

5. Apakah guru kewirausahaan menuntut menghasilkan produk 

yang inovatif dan kreatif? 

a. Ya, karena dengan menghasilkan produk yang inovatif dan 

kreatif dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli 

b. Ya, karena harus mendapatkan nilai yang memuaskan 

c. Tidak, karena guru hanya menuntut untuk menghasilkan 

produk saja 

d. Tidak sama sekali 

6. Apakah guru produktif menuntut menghasilkan produk yang 

inovatif dan kreatif? 

a. Ya, karena dengan menghasilkan produk yang inovatif dan 

kreatif untuk menarik perhatian konsumen 

b. Ya, karena harus mendapatkan nilai yang memuaskan 

c. Tidak, karena guru hanya menuntut untuk menghasilkan 

produk saja 

d. Tidak sama sekali 

7. Apakah guru kewirausahaan melatih untuk menghasilkan 

produk yang berkualitas dan layak jual? 

a. Ya, guru melatih siswa untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas dan layak jual agar dapat lebih berkreasi lagi 

dan bersemangat untuk memasarkan produknya 
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b. Ya, agar siswa semakin mahir menghasilkan produk yang 

berkualitas dan layak jual 

c. Tidak, guru hanya melatih agar siswa mendapatkan nilai 

yang memuaskan 

d. Tidak sama sekali 

8. Apakah guru produktif melatih untuk menghasilkan produk 

yang berkualitas dan layak jual? 

a. Ya, guru melatih siswa untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas dan layak jual agar dapat lebih berkreasi lagi 

dan bersemangat untuk memasarkan produknya 

b. Ya, agar siswa semakin mahir menghasilkan produk yang 

berkualitas dan layak jual 

c. Tidak, guru hanya melatih agar siswa mendapatkan nilai 

yang memuaskan 

d. Tidak sama sekali 

9. Apakah guru memberikan materi sesuai dengan modul yang 

digunakan? 

a. Ya, karena modul merupakan salah satu media 

pembelajaran yang digunakan 

b. Ya, meskipun tidak paham dengan materinya 

c. Tidak, karena tidak selalu memeperhatikan materi yang 

disampaikan 

d. Tidak tahu 

10. Apakah pembelajaran produktif dapat memunculkan jiwa 

wirausaha yang ada pada diri anda? 

a. Ya, karena guru mengajarkan tidak hanya produktif saja 

namun juga diselingi dengan konsep berwirausaha 

b. Ya, karena diberi pengajaran praktik sehingga lebh 

terampil lagi dengan keahliannya 

c. Tidak, karena tidak suka pembelajaran produktif 

d. Tidak tahu 

11. Apakah pembelajaran di sekolah memberikan gambaran yang 

sesuai dengan tuntutan dunia kerja? 

a. Ya, karena pembelajaran di sekolah berbasis dunia kerja 
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b. Ya, karena sekolah memberikan pengetahuan mengenai 

dunia kerja 

c. Tidak, karena dunia kerja tidak semudah pembelajaran di 

sekolah 

d. Tidak, karena tidak mengerti apa-apa 

12. Apakah guru memberikan tugas praktik kewirausahaan 

sebagai bentuk dalam mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan? 

a. Ya, tugas disesuaikan dengan modul yang digunakan 

b. Ya, dengan adanya tugas praktik maka bisa lebih terampil 

lagi 

c. Tidak, karena tidak suka tugas praktik 

d. Tidak tahu 

13. Apakah guru hanya memberikan teori saja dalam pelaksanaan 

proses pembelajaran? 

a. Tidak, guru juga memberikan motivasi dan hal yang dapat 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa 

b. Tidak, guru juga memberikan praktik dan penugasan 

kepada siswa 

c. Tidak, karena tidak begitu memperhatikan guru ketika 

mengajar 

d. Tidak tahu 

14. Apakah guru hanya memberikan materi tentang busana saja 

dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan? 

a. Tidak, karena dalam mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan terdapat berbagai macam bidang keahlian 

b. Tidak, karena guru juga menerangkan materi pelajaran 

yang lain 

c. Ya, karena sesuai dengan program keahliannya 

d. Ya, karena guru produktif busana yang mengajar 

15. Apakah guru produktif juga memberikan pengetahuan 

kewirausahaan dalam pembelajaran praktik busana kepada 

anda? 

a. Ya, karena pembelajaran kewirausahaan dan produktif 
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busana berkaitan 

b. Ya, karena dalam pembelajaran produktif banyak yang 

dapat dijadikan sebagai lahan wirausaha 

c. Tidak, karena praktik busana susah 

d. Tidak sama sekali 

16. Apakah guru kewirausahaan memberikan pengetahuan tentang 

perencanaan produk busana? 

a. Ya, dengan pengetahuan ini membuat siswa dapat 

merencanakan usaha dari awal sebagai pedoman 

mendirikan usaha 

b. Ya, karena perencanaan merupakan awal yang harus 

dilakukan dalam suatu kegiatan 

c. Tidak, guru hanya memmberikan materi pembelajaran saja 

d. Tidak memberikan pengetahuan apa-apa 

17. Apakah guru memberikan tentang bisnis on-line yang sedang 

menjadi tren saat ini saat pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan? 

a. Ya, karena selain materi kewirausahaan, pengetahuan 

umum pun perlu sebagai tambahan pengetahuan untuk 

berwirausaha 

b. Ya, karena terdapat dalam materi mata pelajaran prakarya 

dan kwirausahaan 

c. Tidak, karena guru hanya menjelaskan materi yang 

terdapat didalam modul saja 

d. Tidak sama sekali 

18. Apakah guru memberikan pengarahan untuk menjualkan 

produk saat awal pembelajaran kewirausahaan? 

a. Ya, karena merupakan program sekolah untuk 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa 

b. Ya, karena memamg harus diberikan pengarahan 

c. Tidak, siswa hanya diberikan produk saja 

d. Tidak tahu 
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19. Apakah guru hanya mengajarkan dengan metode ceramah saja 

pada pembelajaran kewirausahaan? 

a. Tidak, karena pembelajaran kewirausahaan terdapat praktik 

sehingga butuh demontrasi untuk mengajarkan praktik dan 

evaluasi dengan Tanya jawab 

b. Tidak, kadang digabungkan dengan metode Tanya jawab 

c. Tidak memperhatikan guru yang mengajar 

d. Tidak tahu 

20. Apakah guru memberikan contoh terlebih dahulu sebelum 

memberikan tugas praktik kewirausahaan? 

a. Ya, guru selalu memberikan contoh terlebih dahulu 

b. Ya, guru hanya sekali memberikan contoh 

c. Tidak, guru hanya menyampaikan secara teori saja 

d. Tidak sama sekali 

21. Bagaimana guru mengarahkan bakat yang anda miliki? 

a. Guru mengapresiasi hasil kerja saya 

b. Guru hanya menilai hasil kerja saya 

c. Guru hanya memberikan tugas saja 

d. Guru hanya memberikan materi saja 

22. Bagaimana sikap guru mengetahui bakat dan kemampuan yang 

anda miliki? 

a. Sangat mendukung dan memberikan pengarahan terhadap 

bakat yang saya miliki 

b. Hanya memberikan pengarahan terhadap bakat yang 

dimiliki 

c. Kurang mendukung 

d. Tidak mendukung dan terkesan cuek 

23. Bagaimana guru mengembangkan bakat yang anda miliki? 

a. Guru mengembangkan bakat yang saya miliki dengan 

memberi masukan yang lebih baik lagi terhadap bakat saya 

b. Guru memberikan pengarahan kepada bakat saya 

c. Guru memberi tambahan pengetahuan untuk lebih 

mengasah bakat saya 

d. Guru tidak memberikan apa-apa terhadap bakat yang saya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = 4 

B = 3 

C = 2 

D = 1 

 

 

 

 

A = 4 

B = 3 

C = 2 

D = 1 

 

 

A = 4 

B = 3 

C = 2 

D = 1 

 

A = 4 

B = 3 

C = 2 

D = 1 

 

 

 

 

A = 4 

B = 3 

C = 2 

D = 1 

 

 

 



105 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miliki 

24. Bagaimana guru melatih siswa yang kurang berbakat? 

a. Guru terus memeberikan pengetahuan dan pelatihan secara 

intensif kepada siswa yang kurang berbakat 

b. Guru mencoba untuk lebih mengarahkan bakat kepada 

siswa yang merasa kurang berbakat 

c. Guru memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang 

kurang berbakat 

d. Guru terkesan cuek terhadap bakat yang dimiliki siswa 

25. Apakah guru memberikan pengetahuan kewirausahaan 

sehingga anda merasa berbakat untuk berwirausaha? 

a. Ya, karena dengan pengetahuan yang diberikan 

menjadikan lebih berbakat 

b. Ya, karena sudah mempunyai bakat dari keluarga 

c. Tidak, saya tidak berbakat dalam berwirausaha 

d. Tidak sama sekali 

26. Apakah guru melatih perencanaan usaha agar siswa semakin 

berminat menekuni dunia wirausaha? 

a. Ya, karena dengan pelatihan perencaaan usaha siswa dapat 

semakin yakin untuk berwirausaha 

b. Ya, karena perencanaan usaha terdapat didalam materi 

pembelajaran kewirausahaan 

c. Tidak melatih perencanaan usaha, namun hanya sebatah 

memberikan pengetahuan saja 

d. Tidak melatih apa-apa 

27. Apakah guru melatih mencari peluang wirausaha agar semakin 

berminat menekuni wirausaha? 

a. Ya, karena guru ingin agar siswa aktif dalam pembelajaran 

dan untuk mengetahui seberapa besar peluang wirausaha 

agar siswa berkesempatan untuk berwirausaha 

b. Ya, karena ini merupakan pembelajaran yang harus 

diajarkan oleh guru 

c. Tidak, karena guru hanya memberikan pengetahuan 

kewirausahaan yang berdasarkan pada materi saja 
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2. Program Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Tidak melatih siswa untuk melihat peluang usaha 

28. Bagaimana guru memotivasi anda untuk menumbuhkan jiwa 

wirausaha? 

a. Dengan memutar video orang-orang yang sukses 

b. Dengan berceramah mengenai motivasi 

c. Dengan memberikan dukungan dan pengarahan 

d. Tidak melakukan apa-apa 

29. Apakah guru membimbing pada saat pembuatan proposal 

sampai dengan laporan akhir? 

a. Ya, karena pembuatan proposal merupakan tugas yang 

diberikan untuk evaluasi 

b. Ya, karena tugas untuk menambah nilai akhir 

c. Tidak, karena guru tidak mau membimbing 

d. Tidak sama sekali 

30. Apakah guru menyampaikan materi kewirausahaan dengan 

baik, sehingga anda termotivasi untuk berwirausaha? 

a. Ya, guru memberikan materi berupa teori dan praktik 

secara langsung sehingga termotivasi untuk berwirausaha 

b. Ya, guru mengajarkan dari hal kecil hingga permasalahan 

dalam berwirausaha 

c. Tidak, karena guru hanya memberikan materi saja 

d. Tidak sama sekali 

31. Apakah Teaching Factory membantu anda dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha? 

a. Ya, karena Teaching Factory merupakan upaya dari 

sekolah dalam mengembangkan jiwa wirausaha 

b. Ya, karena Teaching Factory merupakan pengembangan 

dari unit produksi 

c. Tidak, karena tidak mengerti dengan Teaching Factory 

d. Tidak, karena tidak mengetahui adanya Teaching Factory 

32. Apakah program prakerin dapat membantu anda 

mengembangkan jiwa wirausaha? 

a. Ya, karena dengan prakerin dapat melatih bekerja secara 

langsung 
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2. Faktor 

Pendukung & 

Penghambat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lingkungan 

Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ya, karena prakerin memberikan 

c. Tidak, karena hanya mengikuti program sekolah saja 

d. Tidak tahu 

33. Apakah sekolah memberikan pengarahan sebelum 

melaksanakan program prakerin? 

a. Ya, karena siswa harus diarahkan sebelum terjun langsung 

dilapangan 

b. Ya, memang prosedur seperti itu 

c. Tidak, siswa hanya diterjunkan saja tanpa diberi 

pengarahan 

d. Tidak tahu 

34. Apakah Unit produksi memberikan anda pengalaman dalam 

berwirausaha? 

a. Ya, karena dapat berlatih menjadi seorang wirausaha 

b. Ya, karena dapat pekerjaan banyak di unit produksi 

c. Tidak, karena tidak menyukai praktik di unit produksi 

d. Tidak tahu 

35. Sarana dan prasarana yang baik menunjang keterampilan yang 

anda miliki sehingga dapat mengembangkan jiwa wirausaha? 

a. Sangat setuju, dengan adanya sarana dan prasarana yang 

baik memmbuat siswa lebih semangat dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha 

b. Setuju, karena sarana prasarana penting untuk 

perkembangan jiwa wirausaha 

c. Tidak setuju, karena dengan pembelajaran saja sudah 

cukup mengembangkan jiwa wirausaha 

d. Tidak tahu 

36. Apakah dengan adanya fasilitas yang memadai di sekolah 

membuat anda termotivasi untuk membuka usaha secara 

mandiri? 

a. Ya, karena dengan adanya fasilitas siswa dapat lebih 

mengembangkan jiwa wirausahanya 

b. Ya, karena jika tidak ada fasilitas maka siswa tidak dapat 

berlatih dan memiliki keahlian 
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c. Tidak, karena tidak adanya motivasi dalam diri sendiri 

d. Tidak tahu 

37. Apakah fasilitas sekolah berupa ruang praktik membuat anda 

semakin berkembang jiwa wirausahanya? 

a. Ya, karena dengan adanya fasilitas dapat lebih belajar lagi 

b. Ya, karena itu merupakan fasilitas dan dapat digunakan 

untuk latihan 

c. Tidak, karena tidak begitu menyukai fasilitas yang ada 

d. Tidak tahu 

38. Apakah guru membantu anda jika mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas? 

a. Ya, guru selalu membantu jika siswa menemui kesulitan 

tertentu 

b. Ya, guru terkadang saja membantu jika siswa mengalami 

kesulitan dalam praktik 

c. Tidak, guru hanya memberi tugas saja 

d. Tidak, guru tidak membantu sama sekali 

39. Apakah guru memberikan inspirasi untuk membuka usaha 

secara mandiri setelah anda lulus SMK? 

a. Ya, karena itu merupakan tujuan pembelajaran 

kewirausahaan 

b. Ya, tugas seorang guru untuk mengarahkannya 

c. Tidak, guru terkesan cuek dengan siswanya 

d. Tidak sama sekali 

40. Cukupkah waktu yang ada untuk menyelesaikan tugas 

kewirausahaan yang diberikan oleh guru? 

a. Sangat cukup, karena dapat dibawa pulang dan dikerjakan 

secara kelompok 

b. Cukup karena dikerjakan secara kelompok 

c. Tidak cukup karena waktu hanya 2x jam pelajaran saja 

d. Tidak cukup sama sekali 

41. Bagaimana waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas 

praktik produktif busana? 

a. Sangat cukup sekali, karena mengerjakan sesuai dengan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A = 4 

B = 3 

C = 2 

D = 1 

 

 

 

A = 4 

B = 3 

C = 2 

D = 1 

 

 

 

 

A = 4 

B = 3 

C = 2 

D = 1 

 

 

 

A = 4 

B = 3 

C = 2 

D = 1 

 

 

 

A = 4 

B = 3 

C = 2 



109 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

waktu yang ditetapkan guru 

b. Cukup, karena jam praktik yang panjang 

c. Tidak cukup, karena bermalasan dalam melaksanakan 

praktik 

d. Tidak cukup sama sekali 

42. Apakah lingkungan sekolah mendukung anda untuk 

berwirausaha? 

a. Ya sangat mendukung, guru dan sekolah selalu 

mengarahkan untuk berwirausaha 

b. Mendukung, guru mengarahkan untuk menekuni usaha 

busana 

c. Kurang mendukung, guru dan sekolah tidak mengarahkan 

untuk berwirausaha 

d. Tidak mendukung, guru dan sekolah terkesan cuek 

43. Adakah dukungan dari sekolah pada saat anda tidak memiliki 

dana untuk praktik busana? 

a. Sangat mendukung dengan mengarahkan siswa untuk 

praktik dengan hasil yang memuaskan sehingga dapat 

dijual kepada guru atau siswa yang berkenan 

b. Mendukung dengan memberikan motivasi agar dapat 

berwirausaha 

c. Kurang mendukung, karena siswa harus berusaha sendiri 

agar dapat melaksanakan praktik 

d. Tidak mendukung sama sekali 

44. Adakah kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan jiwa 

wirausaha siswa? 

a. Tidak, karena kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di 

SMK N 6 Semarang seperti, paskibraka, pramuka dan 

kegiatan olah raga tidak menumbuhkan jiwa wirausaha 

siswa 

b. Tidak tahu 

c. Tidak, kegiatan ekstrakurikuler hanya kegiatan yang 

mengarah pada pelatihan fisik saja 

d. Tidak ikut ekstrakurikuler apapun 
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4. Lingkungan 

Keluarga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Lingkungan 

Masyarakat 

45. Apakah sekolah meminta ijin terlebih dahulu kepada keluarga 

untuk melaksanakan praktik kewirausahaan? 

a. Ya, karena keluarga perlu mengetahui kegiatan yang 

dilakukan oleh anaknya 

b. Ya, karena sudah prosedur dari sekolahan 

c. Tidak ada ijin tertentu 

d. Tidak tahu 

46. Apakah guru mengarahkan anda untuk meneruskah usaha 

keluarga dibidang busana? 

a. Ya, karena dengan meneruskan usaha keluarga siswa telah 

belajar secara langsung dengan usahanya tersebut 

b. Ya, karena tidak perlu membangun usaha dari awal lagi 

c. Tidak, karena guru menginginkan siswa untuk 

berwirausaha dari awal terlebih dahulu 

d. Tidak sama sekali 

47. Apakah sekolah selalu memberikan perijinan untuk 

menjualkan produknya di luar sekolahan? 

a. Ya, karena jiwa wirausaha siswa dapat lebih berkembang 

sesuai dengan kehidupan nyata 

b. Ya, karena bisa lebih belajar tanggung jawab 

c. Tidak, karena banyak produk didalam sekolah yang ingin 

membeli produknya 

d. Tidak sama sekali 

48. Komunikasi guru pembimbing dengan DU/ DI tempat Prakerin 

terjalin dengan baik? 

a. Ya, guru harus menjalin komunikasi karena merupakan 

tugas guru dan pemimpin untuk sama-sama membimbing 

siswa 

b. Ya, guru dan pemimpin tempat prakerin harus mempunyai 

komunikasi dengan baik karena menyangkut nilai siswa 

c. Tidak harus berkomunikasi 

d. Tidak tahu 

49. Guru mengijinkan siswa untuk mengambil barang dari luar 

sekolah untuk dijual kembali sebagai praktik kewirausahaan? 
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Keterangan: 

Skor 4 = sangat baik 

Skor 3 = baik 

Skor 2 = cukup baik 

Skor 1 = kurang baik 

  

a. Ya, karena untuk mengambil suatu produk tidak harus 

yang ada dalam sekolahan 

b. Ya, karena bisa lebih belajar tanggung jawab 

c. Tidak, karena banyak produk didalam sekolah yang bisa 

dipasarkan 

d. Tidak sama sekali 

50. Guru mengarahkan siswa untuk melihat potensi yang ada di 

lingkungan sekitar rumah anda? 

a. Ya, karena dengan melihat potensi sekitar dapat membuka 

usaha dilingkungan sekitar rumah 

b. Ya, karena lingkungan sekitar merupakan tempat yang 

paling utama untuk membuka usaha 

c. Tidak, guru hanya mengarahkan untuk berwirausaha saja 

d. Tidak sama sekali 
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Lampiran 7 

Daftar Peserta Uji Coba Instrumen 

Upaya Sekolah dalam Mengembangkan Jiwa Wirausaha Siswa  

SMK N 6 Semarang 

 

Siswa Jurusan Busana Butik Klas XI Busana Butik 1 

No Nama NIS 

1 Adinda Devarantina 9816 

2 Cristiyan handayani 9819 

3 Dewi Puspita Sari 9822 

4 Eka Nurchayati Fitriyah 9824 

5 Ellya Setiawati 9827 

6 Irma Dwi Rahmania 9831 

7 Jatayu Jewa Andriani 9832 

8 Nilnal Muna  9833 

9 Nova Enjang Ardini 9834 

10 Paramita Surya R 9837 

11 Sesilia Nike E 9844 

12 Siska Ulya Hanani 9845 

13 Sri Utami 9847 

14 Rafika Maharani 9838 

15 Yulita Kristanti 9850 
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Lampiran 8 
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Lampiran 9 

PERHITUNGAN VALIDITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

 

Rumus: 

 

 

Kriteria 

Butir angket Valid jika rxy> rtabel 

Perhitungan : 

berikut ini contoh perhitungan validitas angket pada butir nomor 1. 

No. X Y X
2
 Y

2
 XY 

1 4 176 16 30976 704 

2 3 168 9 28224 504 

3 4 143 16 20449 572 

4 3 157 9 24649 471 

5 4 192 16 36864 768 

6 4 204 16 41616 816 

7 1 161 1 25921 161 

8 4 200 16 40000 800 

9 3 171 9 29241 513 

10 3 169 9 28561 507 

11 2 117 4 13689 234 

12 4 173 16 29929 692 

13 4 208 16 43264 832 

14 3 193 9 37249 579 

15 1 146 1 21316 146 

16 2 184 4 33856 368 

17 3 211 9 44521 633 

18 1 149 1 22201 149 

 53 3122 177 552526 9449 

Dengan  menggunakan rumus tersebut diperoleh : 

 

 

Pada a = 5% dengan  N= 18 diperoleh rtabel = 0,468 

rxy > r tabel, maka angket No. 1 tersebut  Valid 

  

     2222
xyr
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Lampiran 10  

PERHITUNGAN RELIABILITAS UJI COBA INSTRUMEN PENELITIAN 

Rumus: 

 

 

 

Kriteria 

Apabila r11> r tabel, maka angket tersebut reliabel 

Perhitungan 

1. Varians Total 

 

 

 

 

   
552526 

 

 
 

 

(3122) 
 

 
t
2
 = 

18 

 18 

 

  

= 648,97 

     2. Varians Butir 

b1
2
 = 

 

177 

 

 

 

53 
 

   
  18 = 1,23 

18 
   

 

b2
2
  

 

127 

 

 

 

43 
 

   
= 

  18 
= 1,43 

 

18 

    

b50
2
  

91 
 

 
 

40 

    =   18 = 0,65 

 
22 

 
  

 
b

2
 

= 41,43 

1. Koefisien Reliabilitas 

r11 

 

= 
 

60 

 

 

1 
 

- 

41,43 

 

60 - 1 

 

648,97 

 r11 = 0,949 

Pada  a = 5% dengan N =18  diperoleh r tabel = 0.468.  Karena r11 > r tabel maka 

dapat disimpulkan bahwa angket tersebut reliable 
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Lampiran 11 

Daftar Responden Siswa 

SMK N 6 Semarang 

Tahun 2014/2015 

 

Kelas : X Busana 3 

No Kode NIS Nama 

1 R-1 10245 Danisa Nurinamajida haliyati 

2 R-2 10246 Dwi Anisaur Rahma 

3 R-3 10247 Elsa Pangidiska Anggraini Tirtasari 

4 R-4 10248 Farah Amalia 

5 R-5 10249 Fernanda Farra Barentiasari 

6 R-6 10250 Fika Kristiana 

7 R-7 10251 Francisca Imaculata Damayanti 

8 R-8 10252 Galuh Tiara rini 

9 R-9 10253 Gustinawati 

10 R-10 10254 Heni Sri Utami 

11 R-11 10255 Ima Fatmawati 

12 R-12 10256 Intan Citra Damayanti 

13 R-13 10257 Khavitalinda Maharani Wiyono Putri 

14 R-14 10259 Mar'ah Wijayanti 

15 R-15 10262 Nia Esa Novirianny 

16 R-16 10263 Ning Nanda Alya Putri 

17 R-17 10264 Nur Aisyah Fatmatita 

18 R-18 10268 Riska Andriani 

19 R-19 10269 Riska Wulandari 

20 R-20 10271 Sri Setyawati 

21 R-21 10272 Sri Wahyuni 

22 R-22 10273 Sulami Rahayu 

23 R-23 10275 Titis Usadaning Rahayu 

24 R-24 10276 Tri megawati Maharani 

25 R-25 10277 Vivi Dwi Damayanti 
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Daftar Responden Siswa 

SMK N 6 Semarang 

Tahun 2014/2015 

 

Kelas : XI Busana 1 

No Kode NIS Nama 

1 R-26 9815 Abru Mega Haulaini 

2 R-27 9816 Adinda Devarantina 

3 R-28 9817 Adist Shafitri Mohdyastuti 

4 R-29 9819 Cristiyan Handayani 

5 R-30 9822 Dewi Puspita Sari 

6 R-31 9823 Diah Tri Widyaningrum 

7 R-32 9824 Eka Nurchayati Fitriyah 

8 R-33 9827 Ellya Setiawati 

9 R-34 9828 Erika Putri Wardani 

10 R-35 9829 Gifara Alya Nor Aini 

11 R-36 9831 Irma Dwi Rahmania 

12 R-37 9832 Jatayu Jewa Andriani 

13 R-38 9833 Nilnal Muna 

14 R-39 9834 Nova Enjang Andini 

15 R-40 9835 Novi Afianti 

16 R-41 9837 Paramita Surya Rochmani 

17 R-42 9838 Rafika Maharani 

18 R-43 9839 Retno Ariyani 

19 R-44 9840 Reza Prasti Harti Lestari 

20 R-45 9841 Ririn Tri Pratiwi 

21 R-46 9842 Riski Nugrahani 

22 R-47 9843 Selvy Indah Purwaning Astuti 

23 R-48 9844 Sesilia Nike Ernawati 

24 R-49 9845 Siska Ulya Hanani 

25 R-50 9847 Sri Utami 

26 R-51 9848 Tanesia Dwi Andriani 

27 R-52 9849 Vita Panjany Anggreany 

28 R-53 9850 Yulita Kritanti 
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Lampiran 12 

ANGKET PENELITIAN 

 

Kepada Yth. 

Siswa/ Siswi Kelas XI dan XII 

Busana Butik SMK N 6 Semarang 

Di Semarang 

 

Asalamualaikum Wr.Wb 

Dalam rangka tugas penyusunan skripsi dan menyelesaikan studi strata I 

untuk mencapai gelar sarjana pendidikan dijurusan Teknologi Jasa dan Produksi 

Fakultas Teknik UNNES, peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang 

“UPAYA SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN JIWA WIRAUSAHA 

SISWA SMK”.Sehubungan dengan hal itu,kami memohon bantuan adik-adik 

untuk dapat mengisi angket atau menjawab pertanyaan yang telah kami 

sediakan,adapun jawaban atau keterangan yang adik-adik berikan tidak akan 

mempengaruhi nilai ataupun kedududukan dikelas ini dan jawaban adik-adik saya 

jaga kerahasiaannya. 

Demikian permohonan kami atas kesedian dan bantuannya kami ucapkan 

terima kasih. 

Wasalamualaikum Wr.Wb. 

      

      

    

 Semarang, 25  Juni 2015 

 

 

      

 Widwiraswasti Dewanti 
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KUESIONER 

 

I. DATA DIRI 

1. Nama    : 

2. Jenis Kelamin   : 

3. Jurusan /program studi : 

4. Kelas    : 

5. Tanggal pengisian   : 

II. PETUNJUK PENGISIAN  

a. Bacalah terlebih dahulu sebelum menjawab pertanyaan dibawah ini ! 

b. Berilah tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar 

sesuaidengan kondisi yang sebenarnya. 

c. Teliti terlebih dahulu sebelum jawaban diserahkan 

III.  INSTRUMEN 

A. Intrakurikuler 

1. Menurut Anda, apakah dengan adanya kurikulum 2013 membuat anda 

menjadi siswa yang aktif dan mandiri? 

a. Ya, saya menjadi lebih aktif dan mandiri karena tuntutan dari tujuan 

kurikulum 

b. Ya, saya menjadi aktif dan mandiri sesuai dengan tujuan kurikulum 

c. Tidak, saya merasa sama saja dengan kurikulum yang sebelumnya 

d. Tidak tahu 

2. Apakah mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan membantu anda dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha? 

a. Ya, karena guru mengajarkan tidak hanya teori saja namun dengan 

praktik juga 

b. Ya, karena guru hanya memberikan pengetahuan tentang kewirausahaan 

dan memberikan tugas dengan praktik 

c. Tidak, karena tidak memahami materi yang diberikan oleh guru 

d. Tidak tahu 
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3. Apakah guru kewirausahaan menuntut menghasilkan produk yang inovatif 

dan kreatif? 

a. Ya, karena dengan menghasilkan produk yang inovatif dan kreatif dapat 

menarik perhatian konsumen untuk membeli 

e. Ya, karena harus mendapatkan nilai yang memuaskan 

f. Tidak, karena guru hanya menuntut untuk menghasilkan produk saja  

g. Tidak sama sekali 

4. Apakah guru kewirausahaan melatih untuk menghasilkan produk yang 

berkualitas dan layak jual? 

a. Ya, guru melatih siswa untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan 

layak jual agar dapat lebih berkreasi lagi dan bersemangat untuk 

memasarkan produknya 

b. Ya, agar siswa semakin mahir menghasilkan produk yang berkualitas dan 

layak jual 

c. Tidak, guru hanya melatih agar siswa mendapatkan nilai yang 

memuaskan 

d. Tidak sama sekali 

5. Apakah guru memberikan materi sesuai dengan modul yang digunakan? 

a. Ya, karena modul merupakan salah satu media pembelajaran yang 

digunakan 

b. Ya, meskipun tidak paham dengan materinya 

c. Tidak, karena tidak selalu memeperhatikan materi yang disampaikan 

d. Tidak tahu 

6. Apakah pembelajaran produktif dapat memunculkan jiwa wirausaha yang 

ada pada diri anda? 

a. Ya, karena guru mengajarkan tidak hanya produktif saja namun juga 

diselingi dengan konsep berwirausaha 

b. Ya, karena diberi pengajaran praktik sehingga lebh terampil lagi dengan 

keahliannya 

c. Tidak, karena tidak suka pembelajaran produktif 

d. Tidak tahu 
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7. Apakah guru memberikan tugas praktik kewirausahaan sebagai bentuk 

dalam mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan? 

a. Ya, tugas disesuaikan dengan modul yang digunakan 

b. Ya, dengan adanya tugas praktik maka bisa lebih terampil lagi 

c. Tidak, karena tidak suka tugas praktik 

d. Tidak tahu 

8. Apakah guru hanya memberikan teori saja dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran? 

a. Tidak, guru juga memberikan motivasi dan hal yang dapat 

mengembangkan jiwa wirausaha siswa 

b. Tidak, guru juga memberikan praktik dan penugasan kepada siswa 

c. Tidak, karena tidak begitu memperhatikan guru ketika mengajar 

d. Tidak tahu 

9. Apakah guru produktif juga memberikan pengetahuan kewirausahaan dalam 

pembelajaran praktik busana kepada anda? 

a. Ya, karena pembelajaran kewirausahaan dan produktif busana berkaitan 

b. Ya, karena dalam pembelajaran produktif banyak yang dapat dijadikan 

sebagai lahan wirausaha 

c. Tidak, karena praktik busana susah 

d. Tidak sama sekali 

10. Apakah guru kewirausahaan memberikan pengetahuan tentang perencanaan 

produk busana? 

a. Ya, dengan pengetahuan ini membuat siswa dapat merencanakan usaha 

dari awal sebagai pedoman mendirikan usaha 

b. Ya, karena perencanaan merupakan awal yang harus dilakukan dalam 

suatu kegiatan 

c. Tidak, guru hanya memmberikan materi pembelajaran saja 

d. Tidak memberikan pengetahuan apa-apa 

11. Apakah guru memberikan tentang bisnis on-line yang sedang menjadi tren 

saat ini saat pelajaran prakarya dan kewirausahaan? 
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a. Ya, karena selain materi kewirausahaan, pengetahuan umum pun perlu 

sebagai tambahan pengetahuan untuk berwirausaha 

b. Ya, karena terdapat dalam materi mata pelajaran prakarya dan 

kwirausahaan 

c. Tidak, karena guru hanya menjelaskan materi yang terdapat didalam 

modul saja 

d. Tidak sama sekali 

12. Apakah guru memberikan pengarahan untuk menjualkan produk saat awal 

pembelajaran kewirausahaan? 

a. Ya, karena merupakan program sekolah untuk mengembangkan jiwa 

wirausaha siswa 

b. Ya, karena memamg harus diberikan pengarahan 

c. Tidak, siswa hanya diberikan produk saja 

d. Tidak tahu 

13. Apakah guru hanya mengajarkan dengan metode ceramah saja pada 

pembelajaran kewirausahaan? 

a. Tidak, karena pembelajaran kewirausahaan terdapat praktik sehingga 

butuh demontrasi untuk mengajarkan praktik dan evaluasi dengan Tanya 

jawab 

b. Tidak, kadang digabungkan dengan metode Tanya jawab  

c. Tidak memperhatikan guru yang mengajar 

d. Tidak tahu 

14. Apakah guru memberikan contoh terlebih dahulu sebelum memberikan 

tugas praktik kewirausahaan? 

a. Ya, guru selalu memberikan contoh terlebih dahulu 

b. Ya, guru hanya sekali memberikan contoh 

c. Tidak, guru hanya menyampaikan secara teori saja  

d. Tidak sama sekali 

15. Bagaimana guru mengarahkan bakat yang anda miliki? 

a. Guru mengapresiasi hasil kerja saya 

b. Guru hanya menilai hasil kerja saya 
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c. Guru hanya memberikan tugas saja 

d. Guru hanya memberikan materi saja 

16. Bagaimana sikap guru mengetahui bakat dan kemampuan yang anda miliki? 

a. Sangat mendukung dan memberikan pengarahan terhadap bakat yang 

saya miliki 

b. Hanya memberikan pengarahan terhadap bakat yang dimiliki 

c. Kurang mendukung 

d. Tidak mendukung dan terkesan cuek 

17. Bagaimana guru mengembangkan bakat yang anda miliki? 

a. Guru mengembangkan bakat yang saya miliki dengan memberi masukan 

yang lebih baik lagi terhadap bakat saya 

b. Guru memberikan pengarahan kepada bakat saya 

c. Guru memberi tambahan pengetahuan untuk lebih mengasah bakat saya 

d. Guru tidak memberikan apa-apa terhadap bakat yang saya miliki 

18. Bagaimana guru melatih siswa yang kurang berbakat? 

a. Guru terus memeberikan pengetahuan dan pelatihan secara intensif 

kepada siswa yang kurang berbakat 

b. Guru mencoba untuk lebih mengarahkan bakat kepada siswa yang 

merasa kurang berbakat 

c. Guru memberikan pelajaran tambahan kepada siswa yang kurang 

berbakat 

d. Guru terkesan cuek terhadap bakat yang dimiliki siswa 

19. Apakah guru memberikan pengetahuan kewirausahaan sehingga anda 

merasa berbakat untuk berwirausaha? 

a. Ya, karena dengan pengetahuan yang diberikan menjadikan lebih 

berbakat 

b. Ya, karena sudah mempunyai bakat dari keluarga 

c. Tidak, saya tidak berbakat dalam berwirausaha 

d. Tidak sama sekali 

20. Apakah guru melatih perencanaan usaha agar siswa semakin berminat 

menekuni dunia wirausaha? 
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a. Ya, karena dengan pelatihan perencaaan usaha siswa dapat semakin 

yakin untuk berwirausaha 

b. Ya, karena perencanaan usaha terdapat didalam materi pembelajaran 

kewirausahaan 

c. Tidak melatih perencanaan usaha, namun hanya sebatah memberikan 

pengetahuan saja 

d. Tidak melatih apa-apa 

21. Apakah guru melatih mencari peluang wirausaha agar semakin berminat 

menekuni wirausaha? 

a. Ya, karena guru ingin agar siswa aktif dalam pembelajaran dan untuk 

mengetahui seberapa besar peluang wirausaha agar siswa berkesempatan 

untuk berwirausaha 

b. Ya, karena ini merupakan pembelajaran yang harus diajarkan oleh guru 

c. Tidak, karena guru hanya memberikan pengetahuan kewirausahaan yang 

berdasarkan pada materi saja 

d. Tidak melatih siswa untuk melihat peluang usaha 

22. Bagaimana guru memotivasi anda untuk menumbuhkan jiwa wirausaha? 

a. Dengan memutar video orang-orang yang sukses 

b. Dengan berceramah mengenai motivasi 

c. Dengan memberikan dukungan dan pengarahan 

d. Tidak melakukan apa-apa 

B. Program Sekolah 

23. Apakah Teaching Factory membantu anda dalam mengembangkan jiwa 

wirausaha? 

a. Ya, karena Teaching Factory merupakan upaya dari sekolah dalam 

mengembangkan jiwa wirausaha 

b. Ya, karena Teaching Factory merupakan pengembangan dari unit 

produksi 

c. Tidak, karena tidak mengerti dengan Teaching Factory 

d. Tidak, karena tidak mengetahui adanya Teaching Factory 
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24. Apakah program prakerin dapat membantu anda mengembangkan jiwa 

wirausaha? 

a. Ya, karena dengan prakerin dapat melatih bekerja secara langsung 

b. Ya, karena prakerin memberikan  

c. Tidak, karena hanya mengikuti program sekolah saja 

d. Tidak tahu 

25. Apakah sekolah memberikan pengarahan sebelum melaksanakan program 

prakerin? 

a. Ya, karena siswa harus diarahkan sebelum terjun langsung dilapangan 

b. Ya, memang prosedur seperti itu 

c. Tidak, siswa hanya diterjunkan saja tanpa diberi pengarahan 

d. Tidak tahu 

26. Apakah Unit produksi memberikan anda pengalaman dalam berwirausaha? 

a. Ya, karena dapat berlatih menjadi seorang wirausaha 

b. Ya, karena dapat pekerjaan banyak di unit produksi 

c. Tidak, karena tidak menyukai praktik di unit produksi 

d. Tidak tahu 

C. Lingkungan Sekolah 

27. Apakah dengan adanya fasilitas yang memadai di sekolah membuat anda 

termotivasi untuk membuka usaha secara mandiri? 

a. Ya, karena dengan adanya fasilitas siswa dapat lebih mengembangkan 

jiwa wirausahanya 

b. Ya, karena jika tidak ada fasilitas maka siswa tidak dapat berlatih dan 

memiliki keahlian 

c. Tidak, karena tidak adanya motivasi dalam diri sendiri 

d. Tidak tahu 

28. Apakah fasilitas sekolah berupa ruang praktik membuat anda semakin 

berkembang jiwa wirausahanya? 

a. Ya, karena dengan adanya fasilitas dapat lebih belajar lagi 

b. Ya, karena itu merupakan fasilitas dan dapat digunakan untuk latihan 

c. Tidak, karena tidak begitu menyukai fasilitas yang ada 
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d. Tidak tahu 

29. Apakah guru membantu anda jika mengalami kesulitan dalam 

menyelesaikan tugas? 

a. Ya, guru selalu membantu jika siswa menemui kesulitan tertentu 

b. Ya, guru terkadang saja membantu jika siswa mengalami kesulitan dalam 

praktik 

c. Tidak, guru hanya memberi tugas saja 

d. Tidak, guru tidak membantu sama sekali 

30. Apakah guru memberikan inspirasi untuk membuka usaha secara mandiri 

setelah anda lulus SMK? 

a. Ya, karena itu merupakan tujuan pembelajaran kewirausahaan 

b. Ya, tugas seorang guru untuk mengarahkannya 

c. Tidak, guru terkesan cuek dengan siswanya 

d. Tidak sama sekali 

31. Cukupkah waktu yang ada untuk menyelesaikan tugas kewirausahaan yang 

diberikan oleh guru? 

a. Sangat cukup, karena dapat dibawa pulang dan dikerjakan secara 

kelompok 

b. Cukup karena dikerjakan secara kelompok 

c. Tidak cukup karena waktu hanya 2x jam pelajaran saja 

d. Tidak cukup sama sekali 

32. Bagaimana waktu yang diberikan untuk menyelesaikan tugas praktik 

produktif busana? 

a. Sangat cukup sekali, karena mengerjakan sesuai dengan waktu yang 

ditetapkan guru 

b. Cukup, karena jam praktik yang panjang 

c. Tidak cukup, karena bermalasan dalam melaksanakan praktik 

d. Tidak cukup sama sekali 

33. Apakah lingkungan sekolah mendukung anda untuk berwirausaha? 

a. Ya sangat mendukung, guru dan sekolah selalu mengarahkan untuk 

berwirausaha 
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b. Mendukung, guru mengarahkan untuk menekuni usaha busana  

c. Kurang mendukung, guru dan sekolah tidak mengarahkan untuk 

berwirausaha 

d. Tidak mendukung, guru dan sekolah terkesan cuek 

34. Adakah dukungan dari sekolah pada saat anda tidak memiliki dana untuk 

praktik busana? 

a. Sangat mendukung dengan mengarahkan siswa untuk praktik dengan 

hasil yang memuaskan sehingga dapat dijual kepada guru atau siswa 

yang berkenan 

b. Mendukung dengan memberikan motivasi agar dapat berwirausaha 

c. Kurang mendukung, karena siswa harus berusaha sendiri agar dapat 

melaksanakan praktik 

d. Tidak mendukung sama sekali 

35. Adakah kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan jiwa wirausaha siswa? 

a. Tidak, karena kegiatan ekstrakurikuler yang terdapat di SMK N 6 

Semarang seperti, paskibraka, pramuka dan kegiatan olah raga tidak 

menumbuhkan jiwa wirausaha siswa 

b. Tidak tahu 

c. Tidak, kegiatan ekstrakurikuler hanya kegiatan yang mengarah pada 

pelatihan fisik saja 

d. Tidak ikut ekstrakurikuler apapun 

D. Lingkungan Keluarga 

36. Apakah sekolah meminta ijin terlebih dahulu kepada keluarga untuk 

melaksanakan praktik kewirausahaan? 

a. Ya, karena keluarga perlu mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh 

anaknya 

b. Ya, karena sudah prosedur dari sekolahan 

c. Tidak ada ijin tertentu 

d. Tidak tahu 

37. Apakah guru mengarahkan anda untuk meneruskah usaha keluarga dibidang 

busana? 



130 
 

 
 

a. Ya, karena dengan meneruskan usaha keluarga siswa telah belajar secara 

langsung dengan usahanya tersebut 

b. Ya, karena tidak perlu membangun usaha dari awal lagi 

c. Tidak, karena guru menginginkan siswa untuk berwirausaha dari awal 

terlebih dahulu 

d. Tidak sama sekali 

E. Lingkungan Masyarakat 

38. Komunikasi guru pembimbing dengan DU/ DI tempat Prakerin terjalin 

dengan baik? 

a. Ya, guru harus menjalin komunikasi karena merupakan tugas guru dan 

pemimpin untuk sama-sama membimbing siswa 

b. Ya, guru dan pemimpin tempat prakerin harus mempunyai komunikasi 

dengan baik karena menyangkut nilai siswa 

c. Tidak harus berkomunikasi 

d. Tidak tahu 

39. Guru mengijinkan siswa untuk mengambil barang dari luar sekolah untuk 

dijual kembali sebagai praktik kewirausahaan? 

a. Ya, karena untuk mengambil suatu produk tidak harus yang ada dalam 

sekolahan 

b. Ya, karena bisa lebih belajar tanggung jawab 

c. Tidak, karena banyak produk didalam sekolah yang bisa dipasarkan 

d. Tidak sama sekali 

40. Guru mengarahkan siswa untuk melihat potensi yang ada di lingkungan 

sekitar rumah anda? 

a. Ya, karena dengan melihat potensi sekitar dapat membuka usaha 

dilingkungan sekitar rumah 

b. Ya, karena lingkungan sekitar merupakan tempat yang paling utama 

untuk membuka usaha 

c. Tidak, guru hanya mengarahkan untuk berwirausaha saja 

d. Tidak sama sekali 

>>>>TERIMAKASIH<<<< 
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Lampiran 14 

 

Gambar Dokumentasi 

Hasil praktik siswaSMK N 6 Semarang  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil praktik kewirausahaan dengan materi “bahan keras” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar2. Hasil praktik siswa dengan kain perca 
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Lampiran 15 

 

Gambar Hasil Dokumentasi Penelitian  

Pengambilan Data dengan Wawancara 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Wawancara dengan Wakil Kepala Sekolah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar2. Wawancara dengan Ketua Jurusan Program Keahlian 

Busana Butik  
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Gambar3. Wawancara dengan Guru Kewirausahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar4. Wawancara dengan Guru Produktif 
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