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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dimana 

generasi muda harus dapat bersaing dengan pemuda-pemuda dari negara lain yang 

mempunyai kompetensi mumpuni, para generasi muda dipersiapkan untuk dapat 

menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Sekolah Menengah Kejuruan 

memberikan kesempatan bagi para siswa untuk memperoleh gambaran yang lebih 

komprehensif mengenai dunia kewirausahaan serta mengaplikasikan teori dan 

praktik di lapangan dengan mewajibkan siswa menjalani program Praktik 

Kewirausahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan program studi masing-

masing. Program praktik kewirausahaan memberikan kompetensi pada siswa 

untuk dapat lebih mengenal, mengetahui, dan berlatih menganalisis kondisi 

lingkungan dunia kerja dalam hal ini berwirausaha. Hal ini sebagai upaya 

Program Studi di sekolah mempersiapkan diri siswa dalam memasuki (MEA).  

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Bekasi mempunyai peluang 

yang cukup besar untuk ikut serta dalam pembangunan sistem perekonomian yang 

ditopang oleh pelaku-pelaku bisnis yang kreatif inovatif dan mempunyai daya 

tahan terhadap perubahan, salah satunya adanya MEA. Oleh sebab itu SMK perlu 

melakukan upaya yang mampu menumbuhkan budaya menciptakan peluang dan 

memanfaatkan situasi yang ada secara kreatif. Cara ini dapat ditempuh dengan 

mendorong para siswa untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang 
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ada, guna mengembangkan usaha, agar dapat bekerja secara mandiri dalam bentuk 

usaha kecil. 

Fenomena ini disebabkan sistem pendidikan di SMK yang lebih 

menekankan pada sisi hard skill daripada soft skill sehingga sisi kognitif peserta 

didik yang lebih diutamakan dari sisi afektif dan psikomotoriknya. Lulusan 

pendidikan formal secara umum memiliki pemahaman pengetahuan yang relatif 

baik mengenai kewirausahaan, tapi tidak memiliki keterampilan dan mind-set 

berwirausaha. 

Sektor pendidikan belum mampu menyediakan ruang bagi tumbuhnya 

kreativitas. Kurikulum sarat beban mata pelajaran. Guru dipaksa memenuhi target 

capaian pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Alih-alih persiapan ujian 

nasional (UN), guru berkejaran dengan jam pelajaran agar semua topik yang di-

UN-kan tersampaikan kepada siswa, layaknya supir bus Metromini kejar setoran.  

Akibatnya, materi pelajaran lebih mengasah aspek kognitif. Siswa dipasung 

dengan tugas harian tanpa sempat lagi bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. 

Tugas pun dikerjakan sesuai pakem. Ketika melenceng dari pakem, jangan 

berharap mendapat nilai bagus. Padahal, kreativitas sejatinya seringkali melanggar 

pakem yang ada. Lingkungan sosial budaya belum kondusif menularkan virus 

kreativitas. Ketika ada anggota masyarakat memiliki ide kreatif yang mendobrak 

tatanan sosial, dianggap orang aneh. Bisa dibayangkan kreativitas anak Indonesia 

manakala mereka tidak mendapatkan ruang gerak melahirkan ide kreatif baik di 

sekolah maupun lingkungan sosial. Belum lagi minimnya penghargaan bagi para 

pekerja seni membuat industri kreatif tidak tumbuh. Pendidikan kreativitas minim 
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diajarkan dalam keluarga. Orang tua enggan menanamkan sikap kewirausahaan 

kepada anak. Orang tua selalu berharap anaknya mendapat pekerjaan mapan kelak 

setelah lulus kuliah. Pola asuh protektif seringkali kontra produktif bagi anak. 

Anak takut untuk mengeluarkan ide kreatif selama orang tua selalu menyalahkan, 

bahkan memarahi sikap nyeleneh. Meski sering anak diminta ikuti ekstrakurikuler 

menari atau gamelan, sebatas mengasah sikap dan rasa. Tidak mengajarkan lebih 

jauh nilai ekonomis dari seni budaya yang dipelajari. Ini akibat pemahaman orang 

tua terhadap ekonomi kreatif terbatas. Pemerintah setengah hati membantu 

perkembangan ekonomi kreatif. Benar bahwa berbagai regulasi proekonomi 

kreatif dikeluarkan, namun pada tataran implementasi masih minim aksi. (Dedi 

Purwana, Koran Sindo, 12 Januari 2016) 

Pada Kota Bekasi yang merupakan kawasan industri terdekat dengan Pulo 

Gadung dan Cikarang selama ini terdoktrin bahwa lulusan SMK dapat bekerja 

pada industri di sekitar kawasan tersebut. Mengacu pada artikel di atas pun dapat 

kita pahami bahwa tidak hanya sektor pendidikan di sekolah yang kurang 

menekankan pada kreativitas dalam hal ini jiwa wirausaha, tetapi pendidikan 

orang tua di rumah juga tidak mendukung mereka untuk menjadi selain pekerja, 

dengan kata lain siap berwirausaha. 

Sejalan dengan perkembangan yang ada, lulusan siswa pada SMK di Kota 

Bekasi juga diharapkan dapat menjadi pencipta lapangan pekerjaan sendiri atau 

menjadi wirausaha. Untuk dapat memfasilitasi dan mendorong niat berwirausaha 

pada siswa maka siswa diwajibkan mengikuti praktik kewirausahaan pada 

sekolah. Siswa yang mengikuti program ini disebut sebagai praktikan. 
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Pelaksanaan program praktik kewirausahaan ini dilakukan pada kelas XI selama 

beberapa bulan. Pelaksanaan praktik kewirausahaan selama ini tidak dianggap 

mengganggu kegiatan akademik. Program praktik kewirausahaan selama ini 

menargetkan bahwa praktikan harus ditempatkan pada unit produksi dengan tugas 

atau pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi atau kompetensi. Selama ini 

pelaksanaan program praktik kewirausahaan hanya diberikan pedoman yang 

berlaku dan diarahkan untuk dijalankan sebagai kewajiban saja. Masukan-

masukan yang diberikan oleh pembimbing pada saat pelaksanaan dirasa perlu 

untuk ditindaklanjuti dan didata serta perlunya persiapan dalam kompetensi yang 

dibutuhkan untuk menyiapkan siswa siap dalam program praktik kewirausahaan, 

mengingat program praktik kewirausahaan merupakan program wajib yang harus 

ditempuh siswa. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlu dilihat sejauhmana 

program praktik kewirausahaan ini efektif dalam berbagai aspek baik dari segi 

tujuan, pelaksanaan dan outcome. 

 

1.2 Pembatasan Masalah 

Untuk mencapai hasil yang optimal, penelitian ini dibatasi pada masalah 

bagaimana evaluasi terhadap Program Praktik Kewirausahaan dilihat dari aspek-

aspek konteks, input, proses dan produk. 

Evaluasi konteks bertujuan untuk mengidentifikasi Program Praktik 

Kewirausahaan yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada latar belakang, 

pengertian, tujuan program dan sasaran. Evaluasi input memiliki tujuan untuk 

mendeskripsikan dan mengkaji kelengkapan input program Praktik 



 5 

Kewirausahaan yaitu peserta, pembimbing dan sarana prasarana. Evaluasi proses 

bertujuan untuk menilai proses penyelenggaraan Program Praktik Kewirausahaan, 

ditinjau dari pola pelaksanaan program sebagai implementasi kebijakan termasuk 

kendala atau hambatan yang terjadi dan organisasi. Evaluasi produk mempunyai 

tujuan untuk mendeskripsikan dan menilai outcome program Praktik 

Kewirausahaan. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah konteks dari Program Praktik Kewirausahaan? 

2. Bagaimanakah input dari Program Praktik Kewirausahaan? 

3. Bagaimanakah proses Program Praktik Kewirausahaan? 

4. Bagaimanakah produk Program Praktik Kewirausahaan? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

 Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengevaluasi Program Praktik Kewirausahaan dan mengetahui sejauh mana 

tingkat keberhasilan dari program tersebut. 

2. Mengetahui respon dan tanggapan serta kendala / hambatan dalam 

implementasi kebijakan mengenai diadakannya program Praktik 

Kewirausahaan tersebut. 
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1.5. Kontribusi Hasil Penelitian 

1. Sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan kebijakan 

pengembangan dalam rangka menyempurnakan Program Praktik 

Kewirausahaan yang diselenggarakan. 

2. Sebagai bahan informasi yang memadai dan valid tentang Program Praktik 

Kewirausahaan, khususnya pihak sekolah. 

3. Menambah khazanah pustaka tentang implementasi pelaksanaan Program 

Praktik Kewirausahaan. 
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BAB II 

 TINJAUAN  PUSTAKA 

 

2.1. Konsep Evaluasi Program 

2.1.1. Pengertian 

 Istilah evaluasi adalah istilah yang sudah sering didengar sehari-hari, dan 

kegiatan evaluasi dilakukan diberbagai sektor kehidupan seperti di perusahaan 

evaluasi dilakukan baik untuk evaluasi produk juga untuk evaluasi kinerja 

karyawan, kalau instansi pemerintah untuk evaluasi program pemerintah seperti di 

buidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial perkonomian, berbagai 

layanan publik dll,  apalagi di dunia pendidikan istilah ini sudah tidak asing lagi.  

Menurut Wirawan (2011), evaluasi di bidang pendidikan ada 2 macam 

yaitu : evaluasi hasil belajar dan evaluasi program pendidikan. Lebih lanjut 

Wirawan mengatakan bahwa “evaluasi belajar bertujuan untuk mengukur apakah 

pembelajaran berbagai bidang ilmu mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh 

kurikulum pembelajaran ilmu tersebut. Evaluasi ini dilakukan melalui pekerjaan 

rumah, ulangan umum, dan ujian nasional. Evaluasi program pendidikan untuk 

mengevaluasi berbagai aspek pendidikan misalnya, kurikulum, proses dan metode 

pembelajaran mata pelajaran, layanan pendidikan, tenaga pendidikan  dan 

sebagainya”.  

Dalam membicarakan evaluasi seringkali kita menemukan kata-kata yang 

berhubungan dengan kata evaluasi, menurut Suharsimi Arikunto (2012), “kata 

yang selalu berkaitan dengan kata evaluasi tersebut adalah: evaluasi (evaluation), 
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pengukuran (measurement), dan penilaian (assessment).” Ditambahkan pula oleh 

Arikunto bahwa, “Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi 

tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk 

menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil keputusan. 

Menurut Stufflebeam, dkk (1971) dalam Suharsimi (2007) mendefinisikan 

evaluasi sebagai “the process of delineating, obtaining, and providing useful 

information for judging decision alternatives," Artinya evaluasi merupakan proses 

menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk 

merumuskan suatu alternatif keputusan. 

Evaluasi sebagai proses yang menggambarkan objek evaluasi dan 

menilainya sebagai sesuatu yang baik dan berharga atau tidak. Hal ini diperkuat 

oleh batasan yang dirumuskan oleh Join Committee on Standards for Education 

Evaluation dalam Stufflebeam (2007) yang memberi batasan bahwa“evaluation is 

the systematicassessment of the worth or merit of an object”. Definisi atau batasan 

ini melihat evaluasi merupakan suatu proses guna mendapatkan justifikasi 

(pemberian pengesahan/pembenaran) atas kemanfaatan atau justifikasi (pemberian 

pengesahan/pembenaran) tentang baik tidaknya suatu objek atau program yang 

dievaluasi. 

Sesuai dengan pandangan tersebut Djaali (2008) merumuskan bahwa 

”evaluasi adalah sebagai proses menilai sesuatu berdasarkan kriteria atau tujuan 

yang telahditetapkan, dan selanjutnya diikuti pengambilan keputusan atas obyek 

yang dievaluasi”. 
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Demikian pula menurut Fitzpatrick, dkk (2004) dan kawan-kawan yang 

mendefenisikan evaluasi sebagai sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa 

informasi tentang suatu program, produk serta alternatif prosedur tertentu. 

Berdasarkan pandangan Fitzpatrick dan kawan-kawan serta rumusan dari para 

pakar evaluasi sebelumnya tampak bahwa secara tegas mereka menyebutkan 

objek dari evaluasi.Hal ini menunjukkan bahwa para pakar evaluasi memiliki 

kesamaan dalam konsep evaluasi tersebut, hanya beberapa orang ada juga yang 

melihat kalau evaluasi  merupakan kegiatan yang sistematis darisuatu peristiwa 

yang terjadi yang merupakan konsekuensi sebuah program kontemporer. 

Dan Menurut Wirawan (2011), “Pada awal 1930 Ralph Winfred Tyler yang 

kemudian dikenal sebagai bapak evaluasi ia mengemukakan definisi dan teorinya 

mengenai evaluasi yang memfokuskan pada menilai apakah tujuan suatu program 

tercapai atau tidak yang kemudian dikenal sebagai Goal based evaluation model.” 

Sedangkan program menurut Arikunto (2009), “Program adalah suatu 

kegiatan yang direncanakan dengan seksama”, masih menurut Arikunto (2012) 

yang terbaru yaitu “program adalah  suatu rencana yang melibatkan berbagai unit  

yang berisi kebijakan dan rangkaian kegiatan yang harus dilakukan dalam kurun 

waktu tertentu”. 

Sedangkan menurut Tayibnasis (2000), “program adalah segala sesuatu 

yang dicoba lakukan seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau 

pengaruh”. 

            Dilanjutkan oleh Suharsimi Arikunto (2012) bahwa, “Evaluasi program 

adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang bertujuan mengumpulkan informasi 
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tentang  realisasi atau implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung dalam 

proses yang berkesinambungan, dan terjadi dalam suatu organisasi yang 

melibatkan sekelompok orang guna pengambilan keputusan”.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan rangkaian 

kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dan secara cermat untuk mengetahui 

tingkat keterlaksanaan atau keberhasilan suatu program dengan cara mengetahui 

efektivitas masing-masing komponennya, baik terhadap program yang sedang 

berjalan maupun program yang telah berlalu. 

 

2.1.2 Dimensi Evaluasi Program 

Setelah kita menentukan obyek evaluasi selanjutnya harus menentukan 

aspek-aspek dari obyek yang akan evaluasi. Menurut Stake, 1967, Stuffebeam, 

1959, Alkin 1969 (dalam Suharsimi, 2007) telah mengemukakan bahwa evaluasi 

berfokus pada empat aspek yaitu : 

a. Konteks 

b. Input 

c. Proses implementasi 

d. Produk 

Bridgman dan Davis (dalam Farida Yusuf, 2000) yaitu evaluasi program 

yang secara umum mengacu pada 4 (empat) dimensi yaitu : 

a. Indikator input,35 

b. Indikator process, 

c. Indikator outputs 
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d. Indikator outcomes. 

Menurut Beni Setiawan, (1999) dimensi utama evaluasi diarahkan kepada 

hasil, manfaat, dan dampak dari program. Pada prinsipnya yang perlu dibuat 

perangkat evaluasi yang dapat diukur melalui empat dimensi yaitu : 

a. indikator masukan (input), 

b. Proses (process) 

c. keluaran (output), 

d. indikator dampak atau (outcame) 

 

2.1.3. Tujuan Evaluasi Program 

            Adapun tujuan dari evaluasi program menurut Suharsimi Arikunto (2007) 

adalah “untuk mengetahui pencapaian tujuan program yang telah dilaksanakan. 

Selanjutnya, hasil evaluasi program digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan 

kegiatan tindak lanjut atau untuk melakukan pengambilan keputusan berikutnya”. 

Evaluasi  sama artinya dengan kegiatan supervisi. Kegiatan evaluasi atau 

supervisi dimaksudkan untuk mengambil keputusan atau melakukan tindak lanjut 

dari program yang telah dilaksanakan. Manfaat dari evaluasi program dapat berupa 

penghentian program, merevisi program, melanjutkan program, dan 

menyebarluaskan program. 

Menurut Fitzpatrick, dkk (2004), agar tidak kesulitan dalam 

mengidentifikasi tujuan evaluasi program, maka perlu diperhatikan pertanyaan-

pertanyaan berikut ini: “1) What, yaitu apa yang akan di evaluasi; 2) Who,yaitu 

siapa yang akan melaksanakan evaluasi; dan 3) How, yaitu bagaimana 
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melaksanakannya”. Berdasarkan tiga pertanyaan tersebut, maka ada tiga unsur  

yang dapat dievaluasi, yaitu meliputi unsur: tujuan, pelaksana kegiatan, dan 

prosedur atau teknik pelaksanaan. Menurut Stufflebeam (2004), adapun alasan 

dan  tujuan dilaksanakannya evaluasi program, adalah untuk : 

(1)pemenuhan ketentuan undang-undang dan peraturan 

pelaksanaannya, (2) mengukur efektivitas dan efisiensi program, (3) 

mengukur pengaruh, efek sampingan program, (4) akuntabilitas 

pelaksanaan program, (5) akreditasi program, (6) alat mengontrol 

pelaksanaan program, (7) alat komunikasi dengan stakeholder 

program, (8) keputusan mengenai program: (a) diteruskan, (b) 

dilaksanakan di tempat lain, (c) dirubah, dan (d) dihentikan.
 

 

Menurut Beni Setiawan (1999) Direktorat Pemantauan dan Evaluasi 

Bapenas, tujuan evalusi program adalah agar dapat diketahui dengan pasti apakah 

pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan 

program dapat dinilai dan dipelajari untuk perbaikan pelaksanaan program dimasa 

yang akan datang. 

Jadi tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan 

dapat dilihat efektifitasnya. Dengan demikian, kebijakan-kebijakan baru 

sehubungan dengan program itu tidak akan didukung oleh data. Karenanya, 

evaluasi program bertujuan untuk menyediakan data dan informasi serta 

rekomendasi bagi pengambil kebijakan (decision maker) untuk memutuskan 

apakah akan melanjutkan, memperbaiki atau menghentikan sebuah program”. 
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2.1.4 Model Evaluasi Program Context – Input – Process – Product (CIPP) 

Ketepatan penentuan model evaluasi program bergantung pada jenis 

kegiatannya. Oleh karena itu tidak semua model evaluasi program dapat 

diterapkan. Penelitian ini menggunakan model CIPP. Lebih lanjut peneliti 

mengemukakan konsep evaluasi berdasarkan model CIPP. 

Terdapat banyak model evaluasi program yang digunakan para ahli. Salah 

satunya adalah model CIPP ( Context – input – process – product). Model ini 

dikembangkan oleh Stufflebeam. Model CIPP (1971) melihat kepada empat 

dimensi yaitu dimensi Konteks, dimensi Input, dimensi Proses dan dimensi 

Produk. 

Model CIPP ini dikembangkan oleh Stufflebeam, dkk (2014), The CIPP 

model is grounded in general and operational definitions of evaluation, main uses 

of evaluations and professional standards for guiding and judging evaluations. 

Generally, an evaluation is a systematic investigation of some object’s value. 

Operationally, evaluation is the process of delineating, obtaining, reporting, and 

applying descriptive  and judgmental infromation about an object’s value, as 

defined by such criteria as quality, worth, probity, equity, feasibility, cost, 

efficiency, safety, and significance. 

 

The CIPP Model didasarkan pada definisi umum dan operasional evaluasi, 

penggunaan utama evaluasi dan standar profesional untuk membimbing dan 

menilai evaluasi.Umumnya, evaluasi adalah penyelidikan sistematis nilai 

beberapa objek. Secara operasional, evaluasi adalah proses menggambarkan, 

memperoleh, melaporkan, dan menerapkan infromasi deskriptif dan menghakimi 

tentang nilai obyek, seperti yang didefinisikan oleh kriteria seperti kualitas, layak, 

kejujuran, keadilan, kelayakan, biaya, efisiensi, keamanan, dan signifikansi. 

Menurut Stufflebeam, (2014), The CIPP model’s core concepts are 

evaluations of an entity’s context, inputs, processes, and products, as denoted by 
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the letters of the acronym. Diartikan secara bebasKonsep inti CIPP model adalah 

evaluasi konteks entitas, input, proses, dan produk-produk, seperti dilambangkan 

dengan huruf akronim. 

Evaluasi CIPP ini berorientasi pada suatu keputusan yang tujuannya 

adalah untuk membantu administrator ataupun pengambil kebijakan dalam 

mengambil keputusan. Model CIPP biasanya digunakan untuk 

mengevaluasiprogram dan hasil pendidikan.Adapun tujuan evaluasi bukan untuk 

membuktikan tetapi untuk memperbaiki. 

Keunikan model ini adalah pada setiap tipe evaluasi terkait pada perangkat 

pengambil keputusan (decission) yang menyangkut perencanaan dan operasional 

sebuah program. Keunggulan model CIPP memberikan suatu format evaluasi 

yang komprehensif pada setiap tahapan evaluasi yaitu tahap konteks, masukan, 

proses, dan produk. 

Evaluasi konteks mencakup analisis masalah yang berkaitan dengan 

lingkungan program atau kondisi obyektif yang akan dilaksanakan. Berisi tentang 

analisis kekuatan dan kelemahan obyek tertentu. Stufflebeam menyatakan 

evaluasi konteks sebagai fokus institusi yang mengidentifikasi peluang dan 

menilai kebutuhan. Suatu kebutuhan dirumuskan sebagai suatu kesenjangan 

(discrepancy view) kondisi nyata (reality) dengan kondisi yang diharapkan 

(ideality). Dengan kata lain evaluasi konteks berhubungan dengan analisis 

masalah kekuatan dan kelemahan dari obyek tertentu yang akan atau sedang 

berjalan.  
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Evaluasi konteks memberikan informasi bagi pengambil keputusan dalam 

perencanaan suatu program yang akan on going. Selain itu, konteks juga 

bermaksud bagaimana rasionalnya suatu program. Analisis ini akan membantu 

dalam merencanakan keputusan, menentapkan kebutuhan dan merumuskan tujuan 

program secara lebih terarah dan demokratis. Evaluasi konteks juga 

mendiagnostik suatu kebutuhan yang selayaknya tersedia sehingga 

tidak menimbulkan kerugian jangka panjang. 

Evaluasi input meliputi analisis personal yang berhubungan dengan 

bagaimana penggunaan sumber-sumber yang tersedia, alternatif-alternatif strategi 

yang harus dipertimbangkan untuk mencapai suatu program. Mengidentifikasi dan 

menilai kapabilitas sistem, alternatif strategi program, desain prosedur untuk 

strategi implementasi, pembiayaan dan penjadwalan. Evaluasi masukan 

bermanfaat untuk membimbing pemilihan strategi program dalam 

menspesifikasikan rancangan prosedural. Informasi dan data yang terkumpul 

dapat digunakan untuk menentukan sumber dan strategi dalam keterbatasan yang 

ada. Pertanyaan yang mendasar adalah bagaimana rencana penggunaan sumber-

sumber yang ada sebagai upaya memperoleh rencana program yang efektif dan 

efisien.  

Evaluasi proses merupakan evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan 

dalam praktik implementasi kegiatan. Termasuk mengidentifikasi permasalahan 

prosedur baik tatalaksana kejadian dan aktifitas. Setiap aktivitas dimonitor 

perubahan-perubahan yang terjadi secara jujur dan cermat. Pencatatan aktivitas 

harian demikian penting karena berguna bagi pengambil keputusan untuk 



 16 

menentukan tindak lanjut penyempurnaan. Disamping itu catatan akan berguna 

untuk menentukan kekuatan dan kelemahan atau program ketika dikaitkan dengan 

keluaran yang ditemukan. Tujuan utama evaluasi proses seperti yang 

dikemukakan oleh Worthen and Sanders (1987), yaitu :  

a. Mengetahui kelemahan selama pelaksanaan termasuk hal-hal yang baik untuk 

dipertahankan,  

b. Memperoleh informasi mengenai keputusan yang ditetapkan, dan  

c. Memelihara catatan-catatan lapangan mengenai hal-hal penting saat 

implementasi dilaksanakan. 

Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi dan “judgement 

outcomes” dalam hubungannya dengan konteks, input, dan proses, kemudian di 

interprestasikan harga dan jasa yang diberikan (Stuflebeam and Shinkfield : 

2007). Evaluasi produk adalah evaluasi mengukur keberhasilan pencapaian 

tujuan. Evaluasi ini merupakan catatan pencapaian hasil dan keputusan-

keputuasan untuk perbaikan dan aktualisasi. Aktivitas evaluasi produk adalah 

mengukur dan menafsirkan hasil yang telah dicapai. Pengukuran dikembangkan 

dan di administrasikan secara cermat dan teliti. Keakuratan analisis akan menjadi 

bahan penarikan kesimpulan dan pengajuan saran sesuai standar kelayakan. 

Secara garis besar, kegiatan evaluasi produk meliputi kegiatan penetapan tujuan 

operasional program, kriteria-kriteria pengukuran yang telah dicapai, 

membandingkannya antara kenyataan lapangan dengan rumusan tujuan, dan 

menyusun penafsiran secara rasional. 
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Analisis produk ini diperlukan pembanding antara tujuan, yang ditetapkan 

dalam rancangan dengan hasil program yang dicapai. Hasil yang dinilai dapat 

berupa skor tes, prosentase, data observasi, diagram data, sosiometri dan 

sebaginya yang dapat ditelusuri kaitanya dengan tujuan-tujuan yang lebih rinci. 

Selanjutnya dilakukan analisis kualitatif tentang mengapa hasilnya seperti itu. 

Keputusan-keputusan yang diambil dari penilaian implementasi pada 

setiap tahapan evaluasi program diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu rendah, 

moderat, dan tinggi. 

Tabel 2.1 Evaluasi Konteks, Input, Proses dan Produk 

 Evaluasi Konteks Evaluasi Input Evaluasi Proses Evaluasi Produk 

Tujuan Menentukan 

konteks organisasi, 

mengidentifikasi 

sasaran program & 

menilai 

kebutuhan-

kebutuhan mereka, 

mengidentifikasi 

peluang untuk 

memenuhi 

kebutuhan mereka, 

mendiagnosis 

masalah-masalah 

yang melatari 

kebutuhan itu, dan 

menilai apakah 

tujuan yang sudah 

ditetapkan cukup 

responsif terhadap 

kebutuhan-

kebutuhan yang 

telah dinilai itu. 

Mengidentifikasi 

& menilai 

kemampuan 

sistem, alternatif 

strategi program, 

desain prosedur 

untuk menerapkan 

strategi, budget & 

jadwal program. 

Mengidentifikasi 

atau 

memprediksi, 

selama proses 

berlangsung, 

kesalahan-

kesalahan desain 

prosedur atau 

pelaksanaannya, 

memberikan 

informasi untuk 

mengambil 

keputusan yang 

belum 

diprogramkan, 

dan mencatat dan 

menilai 

peristiwa-

peristiwa dan 

aktivitas-aktivitas 

prosedural. 

Mengumpulkan 

deskripsi dan 

penilaian tentang 

hasil-hasil 

program, 

mengkaitkan 

mereka dengan 

tujuan, konteks, 

input, dan proses, 

dan menfasirkan 

keberhargaan dan 

manfaat program. 

Metode Analisis sistem, 

survei, analisis 

dokumen, hearing, 

wawancara, tes 

Menginventarisasi 

dan menganalisis 

SDM dan sumber 

daya materi, 

Memonitor 

potensi hambatan 

prosedural dan 

mewaspadai 

Menentukan dan 

mengukur kriteria 

hasil, 

mengumpulkan 
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diagnostik dan 

teknik Delphi. 

strategi solusi, 

fisibilitas dan 

keuangan, dan 

metode-metode 

lain seperti kajian 

pustaka, melihat 

langsung 

programnya, 

membentuk tim 

peninjau, 

memakai tes. 

hambatan yang 

tak terduga, 

mencari 

informasi khusus 

tentang 

keputusan yang 

telah 

diprogramkan, 

mendeskripsikan 

proses yang 

sebenarnya, dan 

berinteraksi 

dengan staf dan 

mengamati 

aktivitas mereka. 

penilaian-

penilaian terhadap 

hasil dari pihak-

pihak yang 

terlibat dalam 

program & 

menganalisis 

secara kualitatif & 

kuantitatif. 

Kaitannya 

dengan 

pengambilan 

keputusan 

untuk 

mengubah 

prosesnya 

Untuk mengambil 

keputusan tentang 

pihak-pihak yang 

menjadi sasaran 

program, tentang 

tjuan program 

dalam 

hubungannya 

dengan 

pemenuhan 

kebutuhan atau 

pemanfaatan 

peluang & tentang 

tujuan dalam 

kaitannya dengan 

pemecahan 

masalah, misalnya 

untuk 

merencanakan 

perubahan & 

memberikan dasar 

untuk menilai hasil 

program. 

Untuk memilih 

sumber 

pendukung, 

strategi solusi & 

desain prosedur, 

misalnya untuk 

melakukan 

perubahan-

perubahan secara 

tertata, dan 

memberikan dasr 

untuk menilai 

pelaksanaan 

program. 

Untuk 

melaksanakan 

dan 

menyempurnaka

n desain dan 

prosedur 

program, 

misalnya untuk 

mengawasi 

proses & 

memberikan 

caatan tentang 

proses yang 

sebenarnya untuk 

menafsirkan 

hasil-hasil 

program. 

Untuk 

memutuskan 

apakah akan 

melanjutkan, 

menghentikan, 

memodifikasi 

program, atau 

memfokuskan 

ulang pada 

perubahan & 

memberikan 

catatan yang jelas 

tentang 

dampaknya 

(sesuai dengan 

maksud & tujuan 

awal atau tidak, 

yang positif dan 

negatif). 
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2.2 Konsep Kewirausahaan 

Menurut Z. Heflin Frinces (2011), wirausaha atau entrepreneur yang 

berasal dari bahasa Perancis“entreprendre” yang melakukan (to undertake) atau 

mencoba (trying). Kemudian kata entreprendre diartikan juga sebagai „diantara 

pengambil‟ (between-taker) atau „perantara‟ (go-between).Dalam perkembangan 

selanjutnya kata entrepreneur berkembang pula menjadi entrepreneurship yang 

kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia  menjadi kewirausahaan.  

Lebih lanjut oleh Ari Fadiati dan Dedi Purwana (2011), yang mengatakan 

bahwa :   

Pengertian entrepreneur menurut Para Ahli : 

a. Menurut Schumpeter, Entrepreneur adalah orang yang mengambil 

resiko dengan jalan membeli barang sekarang dan menjualnya 

kemudian dengan harga yang tidak pasti.  

b. Menurut Anugerah Pekerti, Entrepreneur adalah mereka yang 

mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan melembagakan 

perusahaan miliknya sendiri, wirausaha adalah mereka yang mampu 

menciptakan lapangan kerja bagi orang lain dengan berswadaya.  

c. Menurut Peter F. Drucker, Entrepreneurship adalah praktek kerja yang 

tertumpu atas konsep dan teori bukan intuisi. Kewirausahaan dapat 

dipelajari dan dikuasai secara sistematik dan terencana.  

 

Sama halnya dengan Buchari Alma dalam Heflin (2011), mengatakan 

bahwa: 

istilah wiraswasta sama saja dengan wirausaha, walaupun  rumusannya 

berbeda-beda tetapi isi dan karakteristiknya sama. Lebih lanjut 

dikatakannya perbedaannya adalah pada fokus, wiraswasta lebih fokus 

pada “objek”, “usaha mandiri”, sedangkan wirausaha adalah lebih 

menekankan pada “jiwa” dan “semangat”, kemudian mengaplikasikannya 

dalam segala aspek kehidupan. 

 

Pada awal perkembangannya ada pandangan kalau wirausaha itu tidak 

dapat diajarkan dan dipelajari karena merupakan sesuatu yang berhubungan 

dengan pengalaman langsung praktek di lapangan, dan merupakan bakat yang 
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dibawa sejak lahir. Tetapi dalam perkembangannya sekarang wirausaha bukan 

hanya urusan di lapangan dan bakat yang dimiliki sejak lahir, wirausaha 

merupakan disiplin ilmu yang dapat dipelajari dan diajarkan kepada semua orang. 

Sebagai disiplin ilmu wirausaha lebih dikenal dengan istilah kewirausahaan, 

dimasukkan ke dalam struktur kurikulum sebagai sebuah mata kuliah terutama 

mulai dari lingkungan fakultas ekonomi ataupun sekolah tinggi bisnis bahkan 

sampai kepada sekolah-sekolah menengah sebagai mata pelajaran.  

Hal ini sesuai dengan pandangan H. A. R. Tilaar (2012) bahwa: 

“membicarakan hubungan antara kurikulum dan entrepreneurship secara implisit 

mengakui bahwa entrepreneurship dapat dimasukkan ke dalam kurikulum 

lembaga pendidikan formal maupun non formal.” 

Istilah kewirausahaan berasal dari bahasa Inggris yaitu terjemahan kata 

entrepreneurship. Menurut Shane dan Venkataraman dalam Robert A. Baron (     ) 

dan Scott A. Shane bahwa: 

entrepreneurship, as a field of business, seeks to understand how 

opportunities to create something new (e.g., new products or services, new 

markets, new production processes or raw materials, new ways of 

organizing existing technologies) ariseand are discovered orcreated by 

specific individuals, who then use various means to exploit or develop 

them, thus producing a wide range of effects. 

 

Jadi kewirausahaan, merupakan usaha untuk memahami bagaimana 

memanfaatkan kesempatan dalam rangka  menciptakan sesuatu yang baru 

(misalnya, produk atau jasa baru, pasar baru, proses produksi baru atau bahan 

baku, cara-cara baru untuk mengatur teknologi yang sudah ada) ditemukan atau 

diciptakan oleh individu khusus, yang kemudian dengan  menggunakanberbagai 
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cara untuk mengeksploitasi atau mengembangkannya, sehingga menghasilkan 

berbagai efek. 

Pada hakekatnya kewirausahaan adalah sifat, ciri, dan watak seseorang 

yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia 

nyata secara kreatif. Hal ini sejalan dengan pandangan Suryana (    ) bahwa: 

kewirausahaan (entrepreneurship) adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang 

dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses.  

Lebih lanjut dikatakan oleh Suryana: 

jadi kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam menciptakan nilai 

tambah di pasar melalui proses pengelolaan sumber daya dengan cara-cara 

baru dan berbeda, seperti:  

1. Pengembangan teknologi. 

2. Penemuan pengetahuan ilmiah. 

3. Perbaikan produk barang dan jasa yang ada. 

4. Menemukan cara-cara baru untuk mendapatkan produk yang lebih 

banyak dengan sumber daya yang lebih efisien. 

 

 

------TAMBAH REFERENSI PAK DEDI--- 

 

2.3 Konsep Evaluasi Program Praktik Kewirausahaan 

2.3.1 Konteks Praktik Kewirausahaan 

Latar Belakang Praktik Kewirausahaan 

Untuk mengukur dan menilai ketuntasan pencapaian hasil belajar 

kewirausahaan yang dilaksanakan secara teori perlu adanya tindak lanjut untuk 

menilai tingkat keberhasilan pembelajaran kewirausahaan. Hasil dari pengukuran 

tersebut berupa sikap mental kewirausahaan untuk kemampuan yang 
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bersangkutan. Penilaian praktik kewirausahaan adalah proses membandingkan 

antara hasil pengukuran pencapaian hasil belajar peserta didik dengan standar 

kompetensi yaitu mengelola usaha kecil/mikro. 

Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 6 Kota Bekasi mempunyai peluang 

yang cukup besar untuk ikut serta dalam pembangunan sistem perekonomian yang 

ditopang oleh pelaku-pelaku bisnis yang kreatif inovatif dan mempunyai daya 

tahan terhadap perubahan. Oleh sebab itu SMK perlu melakukan upaya yang 

mampu menumbuhkan budaya menciptakan peluang dan memanfaatkan situasi 

yang ada secara kreatif. Cara ini dapat ditempuh dengan mendorong para siswa 

untuk memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan yang ada, guna 

mengembangkan usaha, agar dapat bekerja secara mandiri dalam bentuk usaha 

kecil. 

Fenomena ini disebabkan sistem pendidikan di SMK yang lebih 

menekankan pada sisi hard skill daripada soft skill sehingga sisi kognetif peserta 

didik yang lebih diutamakan dari sisi afektif dan psikomotoriknya. Lulusan 

pendidikan formal secara umum memiliki pemahaman pengetahuan yang relatif 

baik mengenai kewirausahaan, tapi tidak memiliki keterampilan dan mind-set 

berwirausaha.  

Dengan belajar mengelola usaha kecil yang dilakukan oleh siswa akan 

menumbuhkan wacana baru bagi siswa dalam mengembangkan paradigma 

perencanaan masa depan yang tidak hanya mengharapkan kesempatan bekerja di 

sektor formal dan informal, tetapi berani menjadi pencipta lapangan kerja. Upaya 

tersebut dapat diwujudkan antara lain melalui kegiatan praktik wirausaha siswa. 
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Untuk mewujudkan hal tersebut maka Sekolah Menengah Kejuruan memberikan 

peluang dan kesempatan kepada siswa untuk kegiatan praktik kewirausahaan. 

 

Pengertian 

Praktik kewirausahaan merupakan suatu kegiatan usaha/bisnis sebagai 

wahana belajar dan berlatih kewirausahaan khusus bagi siswa SMK. Melalui 

praktik kewirausahaan siswa dibina secara khusus untuk menekuni bidang usaha . 

Dengan demikian kegiatan usaha/bisnis tersebut merupakan kegiatan usaha yang 

nyata, direncanakan, disusun dan dilaksanakan seluruhnya oleh guru-guru 

kewirausahan dan siswa SMK. 

Tujuan program Praktik Kewirausahaan 

Tujuan Umum 

Tujuan praktik kewirausahaan kepada siswa SMK adalah salah satu upaya 

mendorong dalam menyiapkan sikap mental, mandiri dan memilliki jiwa 

wirausaha yang tinggi serta mampu menghadapi persaingan global. 

Tujuan Khusus 

1. Tujuan khusus praktik Kewirausahaan kepada siswa, adalah untuk : 

Menghasilkan tamatan yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan 

2. Menyiapkan tamatan SMK yang mampu bekerja mandiri (berwirausaha) 

3. Menciptakan daya saing secara profesional; 

4. Menanamkan sikap disiplin dan etos kerja; 

5. Mengembangkan kreativitas dan inovasi siswa; 

6. Meningkatkan kepedulian siswa terhadap nilai tambah yang diperoleh dari 
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keterampilan yang dimiliki. 

 

2.3.2 Input Program Praktik Kewirausahaan 

Pada tahap input, peneliti melihat pada beberapa aspek, yaitu peserta,  

pembimbing dan sarana prasarana penunjang program praktik kewirausahaan. 

Peserta praktik Wirausaha adalah seluruh siswa kelas X dan XI dengan sistem 

bergilir yang memenuhi persyaratan, dimana setiap kelas dibagi kelompok-

kelompok. Setiap kelompok mengusulkan beberapa siswa untuk mengikuti 

praktik kewirausahaan. Dengan perhitungan setiap satu kelompok mengikuti 1 

kali selama satu tahun.  

 

2.3.3 Proses Program Praktik Kewirausahaan 

Pola Pelaksanaan Selama Praktik Kewirausahaan 

Pola pelaksanaan praktik kewirausahaan meliputi: 

1. Pembagian/jadwal tugas diantara anggota kelompok siswa 

2. Ketersediaan modul-modul bagi siswa 

3. Ketersediaan waktu guru-guru untuk melakukan konsultasi, 

pembimbingan, midtest dll khusus bagi siswa yang terpaksa meninggalkan 

jam pelajaran. 

Pembagian pelaksanaan praktik kewirausahaan sebagai berikut: 

1. Praktik secara Individu merupakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

siswa secara individu/perorangan, diprioritaskan kepada siswa tingkat XII 

dengan pertimbangan telah cukup memilki pengetahuan, keterampilan 
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serta memilki sikap mandiri; 

2. Praktik secara Kelompok merupakan kegiatan usaha yang dilakukan 

secara bersama-sama oleh beberapa siswa tingkat X dan siswa tingkat XI 

3. Praktik Kelompok Otomotif langsung di bawah bimbingan ketua program 

keahlian otomotif. Siswa yang melaksanakan praktik dari kelas X semester 

2 dan siswa kelas XI semester 3 dan 4. 

 

Organisasi 

Pelaksanaan praktik kewirausahaan kepada siswa melibatkan berbagai 

unsur antara lain sebagai berikut : 

1. Kepala sekolah selaku penanggungjawab; 

2. Wakasek selaku pembina ; 

3. Kepala program keahlian; 

4. Unit Bisnis Sekolah; 

5. Guru-guru kewirausahaan; 

6. Wali kelas; 

7. Guru-guru ; 

8. Mitra Usaha; 

9. Siswa SMK 

 

2.3.4 Produk Program Praktik Kewirausahaan 

Produk dari program praktik kewirausahaan adalah outcome atau hasil 

yang diharapkan dari peserta program praktik kewirausahaan, yaitu: 
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1. Setiap siswa mampu menciptakan lapangan pekerjaan; 

2. Tamatan SMK mampu bekerja secara mandiri (berwirausaha); 

3. Siswa memiliki kemampuan untuk mengontrol situasi dan mengambil 

keputusan; 

4. Siswa memilki kompetensi produktif dibidang wirausaha; 

5. Siswa memilki daya saing secara profesional; 

6. Siswa memilki sikap disiplin dan etos kerja; 

7. Siswa memiliki sikap kreativitas dan inovasi 

8. Siswa memilki kepedulian terhadap nilai tambah dari keterampilan yang telah 

diperolehnya. 

 

2.4 Hasil  Penelitian yang Relevan 

Ada beberapa kajian dan penelitian yang berhubungan dengan evaluasi 

praktik kewirausahaan diantaranya adalah: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sekar Nur Sarjiyatti  pada tahun 2012, 

dengan judul “EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN 

KEWIRAUSAHAAN MELALUI BUSINESS CENTRE DI SEKOLAH 

MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 BANTUL”.  Hasil pengujian empiris 

menunjukkan bahwa :  

(1) Konteks pembelajaran kewirausahaan melalui Business Centre di SMK N 1 

Bantul telah mendukung dalam pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan melalui 

Business Centre karena (a) implementasi kebijakan sekolah dalam pengelolaan 

fasilitas pembelajaran kewirausahaan melalui Business Centre terdiri dari 
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pendelegasian wewenang kepada Koordinator Business Centre, pengaturan jadwal 

pembelajaran yang membebaskan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran 

kewirausahaan, dan pemotivasian terhadap peserta didik dilaksanakan setiap awal 

semester, (b) kerjasama dengan mitra Business centre mampu menjalin hubungan 

baik dengan pemasok maupun pelanggan, (c) pendanaan Business Centre telah 

mandiri sehingga mampu membiayai kebutuhannya pembelajaran, (d) pengaturan 

pembimbingan disesuaikan dengan tugas mengajar guru sehingga memberikan 

kesempatan pembimbingan dan pemantauan lebih konsisten dan 

berkesinambungan.  

(2) Proses pembelajaran kewirausahaan melalui Business Centre di SMK N 1 

Bantul secara umum kurang baik karena (a) perencanaan pencapaian hasil 

pembelajaran tidak didukung dengan perencanaan proses pembelajaran, (b) 

pelaksanaan pembelajaran disamaratakan bagi seluruh peserta didik tanpa 

memperhatikan tingkatan kelas dan kompetensi masing-masing jurusan, dan (c) 

evaluasi pembelajaran hanya didasarkan nominal omset penjualan. (3) Hasil 

pembelajaran kewirausahaan melalui Business Centre di SMK N 1 Bantul secara 

umum kurang baik karena hanya didasarkan pada pencapaian target penjualan 

sehingga hasil pembelajaran kurang mencerminkan perubahan sikap dan perilaku 

kewirausahaan.  

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan Sekar Nur Sarjiyanti 

adalah Penelitian Sekar Nur Sajiyanti merupakan penelitian evaluasi dengan 

model Countenance Evaluation Model sedangkan penelitian yang dilakukan 

peneliti menggunakan model CIPP. Sumber informasi dalam penelitian Sekar Sari 
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adalah guru kewirausahaan, karyawan Business Centre dan peserta didik SMK N 

1 Bantul yang melakukan kegiatan di Business Centre.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh RIMAYANTI pada tahun 2013, dengan judul 

“PENGELOLAAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PRAKTIK 
KEWIRAUSAHAAN DI SMK NEGERI 6 SURAKARTA”.  Hasil pengujian 

empiris menunjukkan bahwa : perencanaan 

Pendidikan karakter di SMK Negeri 6 Surakarta meliputi penentuan nilai 

atau karakter yang akan dikembangkan dalam praktik kewirausahaan, 

Sosialisasi kewirausahaan diketahui baik oleh siswa, adanya 

penyediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan kewirausahaan, ada 

tim unit produksi beserta pembagian kerja, terdapat dana pengadaan 

dari dana Invest SBI dan dana dari Komite Sekolah. Pelaksanaan 

Pendidikan karakter adalah tindakan praktik penjualan langsung dan tenda 

pelatihanprogram, menempelkan poster motivasi kewiraswastaan, menghargai 

siswa dan guru yang luar biasa. Pada tahap evaluasi, SMK Negeri 6 Surakarta 

mengadakan  rapat bulanan untuk membahas laporan kemajuan pembinaan 

kewirausahaan praktek.  

 Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan yang dilakukan 

Rimayanti adalah dalam hal metode penelitian. Penelitian Rimayanti 

menggunakan metode kualitatif, khususnya metode etnografi. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Brida Amalia pada tahun 2016, dengan 

judul “Implementasi pembelajaran kewirausahaan melalui Praktek Prakarya di 

SMK PGRI 3 Malang”.  Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pembelajaran 

kewirausahaan di SMK PGRI 3 Malang dilakukan melalui dua tahap, yaitu 
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Pertama pembelajaran di dalam kelas dan yang kedua pembelajaran di luar 

kelas. Pembelajaran di dalam kelas seperti halnya pembelajaran pada mata 

pelajaran lainnya, guru menyampaikan materi kemudian siswa memberi 

tanggapan sesuai dengan kurikulum yang ada saat ini. Sedangkan pembelajran 

di luar kelas berupa praktek prakarya yang dilakukan setelah pulang sekolah. 

Karya-karya yang dihasilkan SMK PGRI 3 Malang meliputi produk batik, 

topeng, lukisan dan anyaman. 

Perbedaan penelitian yang dilakukan peneliti dengan yang dilakukan 

Rizki Brida Amalia adalah dalam hal metode penelitian. Penelitian Rizki 

Brida menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. 

 

2.5 Kriteria Evaluasi 

Kriteria evaluasi penting untuk menjadi acuan/ukuran keberhasilan suatu 

program yang dievaluasi.  Berhasil tidaknya suatu program atau efektif tidaknya 

suatu program akan diketahui setelah evaluasi dilakukan dan dibandingkan 

dengan kriteria yang telah ditentukan.  Kriteria ditentukan berdasarkan peraturan 

yang mengatur program atau kebijakan yang dikeluarkan, standar yang terkait, 

atau kajian teori jika belum ada standar atau kebijakan yang terkait dengan 

program.  Adapun kriteria yang dievaluasi dalam penelitian ini, seperti pada tabel 

berikut: 

Tabel 2.1 

Kriteria Evaluasi Program Praktik Kewirausahaan 

NO Komponen Evaluasi Aspek yang Dievaluasi Kriteria Evaluasi Model 

1 Latar Belakang dan 1. Pengertian Memahami pengertian praktik Context 
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2.6  Desain Evaluasi 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode atau pendekatan deduktif kualitatif, 

karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apa adanya 

mengenai suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. Dalam hal 

ini guna menganalisis data yang diperoleh secara mendalam dan menyeluruh, 

dengan harapan dapat diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan pelaksanaan 

program Praktik Kewirausahaan, faktor pendukung dan faktor penghambat untuk 

kemudian diberikan rekomendasi praktis untuk perbaikan pelaksanaan program 

Praktik Kewirausahaan Di SMK Negeri 6 Kota Bekasi ke depannya. 

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif.Lebih lanjut dikatakan oleh Djudju Sudjana (2008) bahwa 

pendekatan kualitatif adalah pengumpulan,  pengolahan dan penyajian data yang 

tidak berupa angka-angka, melainkan dengan menggunakan kata-kata dan kalimat 

yang menggambarkan kenyataan atau informasi sebagaimana adanya di lapangan. 

 

3.2. Instrumen Penelitian 

3.2.1. Definisi Konseptual 

Evaluasi program adalah kegiatan penilaian dalam rangka menguji tingkat 

kegagalan dan keberhasilan, kefektifan dan efisiensi terhadap pelaksanaan suatu 

program.  
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3.2.2. Definisi Operasional 

  Evaluasi program adalah kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan Program 

Praktik Kewirausahaan yang diukur dengan indikator tiap-tiap aspek yaitu: 

1. Aspek konteks Program Praktik Kewirausahaan, ditinjau dari latar belakang, 

pengertian, tujuan program dan sasaran. 

2. Aspek input Program Praktik Kewirausahaan, ditinjau dari pedoman, peserta, 

pembimbing dan sarana prasarana. 

3. Aspek proses Program Praktik Kewirausahaan, ditinjau dari pola pelaksanaan 

dan organisasi. 

4. Aspek produk Program Praktik Kewirausahaan, ditinjau dari kompetensi 

siswa yang sudah melaksanakan Praktik Kewirausahaan. 

 

3.3. Model Penelitian Evaluasi 

Model ini membagi evaluasi menjadi empat dimensi yaitu: (a) Evaluasi 

konteks memberikan informasi dalam perencanaan suatu program, bagaimana 

rasionalnya program dan mendiagnostik suatu kebutuhan yang selayaknya 

tersedia; (b) Evaluasi input meliputi analisis yang berhubungan dengan bagaimana 

penggunaan sumber-sumber yang tersedia dan alternatif strategi yang harus 

dipertimbangkan untuk mencapai suatu program; (c) Evaluasi proses merupakan 

evaluasi yang dirancang dan diaplikasikan dalam praktik emplementasi program, 

termasuk mengidentifikasi permasalahan prosedur, tatalaksana kejadian dan 

aktivitas; (d) Evaluasi produk merupakan kumpulan deskripsi dan judgement 
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outcomes dalam hubungannya dengan konteks, input dan proses; atau evaluasi 

mengukur keberhasilan pencapaian tujuan. 

Peneliti menggunakan evaluasi model CIPP, karena berdasarkan 

pertanyaan penelitian, maka diperlukan informasi yang menyeluruh tentang 

pelaksanaan Program Praktik Kewirausahaan. Mengingat model CIPP 

memberikan suatu format evaluasi yang komprehensif pada setiap tahapan 

pelaksanaan program, maka dalam penelitian ini ditetapkan untuk menggunakan 

evaluasi model CIPP. 

 

3.4. Instrumen Penelitian 

Penelitian ini rencananya akan menggunakan pendekatan deskriptif 

kualitatif. Data kualitatif didapatkan dengan wawancara dan observasi sedangkan 

kuantitatif didapatkan dari hasil perhitungan terhadap data yang relevan, baik data 

primer maupun sekunder yang mendasarkan pada aspek-aspek penelitian yang 

berkaitan dengan pelaksanaan Program Praktik Kewirausahaan di SMK Negeri 6 

Kota Bekasi. 

 

3.5. Sumber Data 

Adapun data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini, agar diperoleh 

hasil penelitian yang valid akurat dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, 

maka data penelitian akan dibagi menjadi 2 (dua ) bagian yaitu : 
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1. Data Primer yaitu data yang diambil langsung dari responden menggunakan 

kuesioner dan wawancara mengenai konteks, input, proses dan produk dari 

program Praktik Kewirausahaan.  

2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, 

berupa data yang diperoleh dari SMKN 6 Kota Bekasi. 

  

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik 

sebagai berikut : 

1. Observasi atau pengamatan 

Pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui kegiatan 

observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali 

aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang 

akan dilakukan. Pengamatan di lapangan ini bertujuan untuk menggali 

kemungkinan adanya informasi yang terlewatkan dari pedoman wawancara yang 

dilakukan dan berupaya memperkaya dimensi pengamatan dari fenomena analisis 

yang ada.  

2. Wawancara 

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat 

disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara 

mendalam (indepth interview) dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif 

serta beberapa keterangan atau informasi dari informan. Wawancara mendalam ini 

dilakukan terhadap narasumber (key informan) yang dianggap memiliki 
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pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena pelaksanaan 

Program Praktik Kewirausahaan di SMKN 6 Kota Bekasi. Adapun Key Informan 

yang dimaksud adalah: 

a. Ketua MGMP Kewirausahaan Kota Bekasi 

b. Kepala SMKN 6 Kota Bekasi 

c. Ketua Unit Bisnis Sekolah 

d. Guru-guru Kewirausahaan 

e. Perwakilan Siswa yang sudah melaksanakan praktik kewirausahaan 

3. Kuesioner 

Penelitian ini agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat 

disamping observasi, pengumpulan data akan dilakukan melalui kuesioner dengan 

maksud untuk menggali pendapat serta memperoleh beberapa keterangan atau 

informasi. Kuesioner disebar  terhadap narasumber  yang dianggap memiliki 

pengetahuan yang memadai tentang suatu persoalan atau fenomena pelaksanaan 

Program Praktik Kewirausahaan di SMKN 6 Kota Bekasi. 

 

3.8 Teknik Analisis Data 

    Menurut Gay dan Airissan dalam Sugiyono (2007) mengatakan bahwa 

analisis data dilakukan secara sistematis dengan proses pengumpulan data. 

Dimana peneliti melakukan analisis data pada saat data sementara dan sesudah 

dikumpulkan. Kegiatan yang dilakukan selama menganalisis data adalah 

merapikan data tentang: (1) Aspek konteks Program Praktik Kewirausahaan, 

ditinjau dari latar belakang, pengertian, tujuan program dan sasaran, (2) Aspek 
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input Program Praktik Kewirausahaan, ditinjau dari peserta, pembimbing dan 

sarana prasarana. (3) Aspek proses Program Praktik Kewirausahaan, ditinjau dari 

pola pelaksanaan dan organisasi. (4) Aspek produk Program Praktik 

Kewirausahaan, ditinjau dari kompetensi siswa yang sudah melaksanakan Praktik 

Kewirausahaan. Kegiatan ini dimaksudkan agar data kasar yang diperoleh disusun 

kembali secara cermat dengan rapi. 

Merangkum data dari data yang diperoleh melalui hasil wawancara 

ditelaah untuk melihat esensinya, kemudian disusun secara sistematis dengan 

berpedoman pada apa yang menjadi fokus penelitian dengan menggunakan 

kalimat yang mudah dipahami sehingga dapat terlihat jelas makna yang 

terkandung di dalamnya. Penyajian data (display) dibuat dalam bentuk tabel dan 

diagram pie dengan tujuan agar mudah memperoleh gambaran pada setiap bagian 

atau seluruh sub fokus yang dievaluasi. Selanjutnya menarik kesimpulan yang 

dinyatakan dalam bentuk peringkat, yaitu rendah, moderat dan tinggi. 

Berdasarkan peringkat tersebut dibuat keputusan hasil evaluasi. Adapun 

descriptor dan rating penilaian yang digunakan dalam penelitian disajikan pada 

tabel berikut: 

Tabel 3.1 Pedoman Penilaian Temuan Evaluasi 

Skala 

Penilaian 

Peringkat/Rating Keterangan Penilaian Evaluasi 

1 Rendah 

Kriteria evaluasi tidak terpenuhi 

semuanya atau terpenuhi sebagian, di 

bawah lima puluh persen dari jumlah 

butir kriteria. 

2 Moderat 

Kriteria evaluasi terpenuhi sebagian, 

lima puluh persen atau lebih dari jumlah 

butir kriteria. 

3 Tinggi Kriteria evaluasi terpenuhi semua. 
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3.9. Tabel Perencanaan Evaluasi 

Tabel 3.2 Perencanaan Evaluasi 

Komponen Aspek/Indikator Sumber Data Teknik Tahap 

Evaluasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

4.1 Karakteristik Responden 

 Karakteristik key informan yaitu kepala sekolah dan guru akan diuraikan 

dan dikelompokkan menurut jenis kelamin, fungsi pekerjaan, usia, tingkat 

pendidikan dan lama kerja. Profil responden tercantum pada tabel di bawah ini. 

Tabel 4.1 Karakteristik Key Informan 

No Karakteristik Kriteria Total % 

1 Jenis Kelamin  

Pria 3 37,5% 

Wanita 5 62,5% 

2 Usia 

< 25 Tahun 1 12,5% 

25 – 40 

Tahun 

3 37,5% 

 40 Tahun 4 50% 

3 

Tingkat 

Pendidikan 

 Pasca 

Sarjana 

3 37,5% 

Sarjana 5 62,5% 

4 Lama Bekerja 

0-5 Tahun 1 12,5% 

5-15 Tahun 5 62,5% 

  

> 15 Tahun 2 25% 
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i. Jenis kelamin 

 Dari tabel kita tahu bahwa guru perempuan adalah 62,5%. Perbedaan 

kepribadian yang mendasar antara perempuan dan laki-laki pada umumnya 

bersifat individualistik, agresif, tidak sabar, lebih asertif, percaya diri lebih tinggi 

dan lebih mengontrol pekerjaan sementara wanita cenderung lebih tidak berelasi 

dan memiliki tanggung jawab untuk mengurus keluarga yang lebih besar dari laki-

laki. Jadi dengan perbedaan ini, SMK lebih menugaskan guru wanita untuk 

mengajar subjek pengusaha, karena dalam wirausaha subjek, siswa membutuhkan 

sistem yang lebih praktis yang harus dikontrol oleh guru. Dan guru wanita 

memiliki karakter yang lebih sabar untuk melakukannya. 

 Dalam kasus ini Cruickshank, Jenkins & Metcalf (2014) merangkum 

beberapa hasil penelitian tentang pengaruh jenis kelamin dalam proses 

pembelajaran, termasuk: 

1) Guru Pria, yaitu : 

(a) Kinerja guru lebih dominan dan otoriter;  

(b) Kelas menjadi lebih teratur, teratur dan berorientasi pada tugas dan  

(c) Lebih menerapkan hukuman agresif kepada anak laki-laki. 

 2) Guru Wanita, yaitu : 

(a) Situasi kelas lebih 'hangat', mengasuh dan lebih toleran terhadap kesalahan 

siswa;  

(b) Siswa yang lebih lembut dan banyak memuji dan  

(c) Siswa cenderung banyak bertanya dan berani memberikan jawaban yang salah 

meskipun atau karena disengaja. 
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 Beberapa penelitian juga melaporkan bahwa siswa dapat dibantu untuk 

belajar saat diajar oleh guru dengan jenis kelamin yang sama (Dee dalam 

Cruickshank, Jenkins & Metcalf, 2014). Meski banyak guru yang menolak untuk 

percaya perbedaan jenis kelamin dan kesetaraan jenis kelamin, namun dalam 

praktiknya mereka mungkin tidak bisa bersama dalam proses pembelajaran. Guru 

perempuan cenderung lebih memperhatikan anak laki-laki daripada anak 

perempuan, guru lebih memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap kesalahan 

anak laki-laki, dan sebaliknya. Apresiasi tinggi diberikan oleh guru kepada siswa 

dengan jenis kelamin yang berlawanan. Namun kondisi ini tidak mutlak terjadi di 

segala tempat. 

 

ii. Usia 

 Usia sebagai karakteristik yang dapat mempengaruhi profesionalisme 

seseorang dalam mengajar. Berdasarkan penelitian kami tentang praktik 

kewirausahaan, ada 50% guru yang usianya di atas 40 tahun. Artinya, mereka 

harus mengembangkan kemampuan mereka untuk menggunakan tekonologi 

modern. Seperti Teddy (2008) mengatakan bahwa "Variabel usia juga merupakan 

variabel kontrol yang sangat nyata yang mempengaruhi hubungan antara variabel 

independen (ekspektasi kinerja, harapan sosial dan pengaruh sosial) terhadap niat 

untuk menggunakan teknologi informasi" . 
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iii. Tingkat pendidikan 

 62,5% guru di Bekasi Jawa Barat memiliki latar belakang pendidikan 

yang sarjana, karena Peraturan Pemerintah Indonesia tentang guru bahwa mereka 

harus memiliki ijazah sarjana di bidang pendidikan. Dengan peraturan itu, 

gevornment ingin mengembangkan dunia pendidikan dengan kemampuan guru 

yang baik. Seperti Robbins (2010) mengatakan "Pendidikan sangat penting untuk 

meningkatkan kapabilitasnya. Guru dengan tingkat pendidikan tinggi mampu 

bekerja dengan tingkat kesulitan dan daya tanggap yang lebih tinggi ". 

 

iv. Lama Bekerja 

 Periode kerja mempengaruhi kontrol detil guru, waktu mengajar yang 

lebih lama akan memberi lebih banyak pengalaman dalam mengajar metode, dari 

tabel kita tahu bahwa lebih banyak guru senior yang masa pengajarannya kurang 

lebih 15 tahun. Artinya mereka sudah mendapatkan banyak pengalaman dalam 

mengajar. 

 Hal ini berkaitan dengan penelitian Aldi (2009) Hasil penelitian ini 

membuktikan dua hal, ada efek simultan antara pelatihan dan masa kerja kinerja 

dan ada sebagian pengaruh pelatihan dan masa kerja terhadap kinerja. 

 

 Karakteristik responden yaitu perwakilan siswa akan diuraikan dan 

dikelompokkan menurut jenis kelamin dan usia. Profil responden tercantum pada 

tabel di bawah ini. 
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Tabel 4.2 Karakteristik Responden  

No Karakteristik Kriteria Total % 

1 Jenis Kelamin  

Pria 12 60% 

Wanita 8 40% 

2 Usia 

< 16 Tahun 10 50% 

>16 Tahun  10 50% 

 

i. Jenis kelamin 

 Siswa melakukan praktik kewirausahaan selain merupakan kewajiban 

dalam mata pelajaran kewirausahaan juga ada faktor lain yang membuat semangat 

untuk menjalani program tersebut yaitu minat atau keinginan berwirausaha. Ada 

perbedaan kepribadian yang mendasar antara siswa perempuan dan siswa laki-laki 

dalam hal keinginan berwirausaha. Minat berwirausaha dipengaruhi oleh berbagai 

faktor, diantaranya jenis kelamin dan pekerjaan orang tua. Hasil penelitian Azhar 

(2010) menyatakan bahwa jenis kelamin berkorelasi positif dengan minat 

berwirausaha. Berbeda dengan hal tersebut, temuan penelitian Papzan (2012) 

menjelaskan tidak ada hubungan gender dengan minat berwirausaha. Indarti dan 

Rostiani (2008:10) menyatakan secara umum, sektor wiraswasta adalah sektor 

yang didominasi oleh kaum laki-laki.  Jadi dengan perbedaan ini, saat praktik 

kewirausahaan para siswa laki-laki lebih bersemangat  

 

ii. Usia 
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 Usia juga merupakan karakteristik dasar yang dapat mempengaruhi 

seseorang dalam melakukan program praktik kewirausahan. Berdasarkan 

penelitian kami tentang praktik kewirausahaan, ada 50% sampel siswa yang 

usianya di bawah 16 tahun. The 2011 Youth Entrepreneurship Study yang 

dilakukan oleh Marketing Group Buzz dan Dewan Pengusaha Muda menemukan 

bahwa 36% responden yang berusia antara 16 sampai 39 tahun, mereka memulai 

bisnis sampingan untuk mendapatkan lebih banyak pendapatan. Mereka 

melakukan bisnis-bisnis seperti pekerjaan freelance, membuat toko online, 

membuka usaha bimbingan belajar, usaha membuat roti atau desain web. 

 

4.2 Hasil Penelitian 

Sebagaimana disebutkan pada bab II dan bab III pada penelitian ini kami 

menggunakan model CIPP (Context, Input, Process & Product) dalam melakukan 

evaluasi terhadap Program Praktik Kewirausahaan ini, yaitu dengan memaparkan 

hasil kuesioner dan wawancara dari para key informan dan responden yaitu ketua 

MGMP, kepala sekolah, ketua Unit Bisnis Sekolah serta guru kewirausahaan 

mengenai komponen yang diteliti yaitu latar belakang dan tujuan program, 

persiapan program, pelaksanaan program dan hasil-hasil program dengan 

indikator masing-masing. 

4.2.1 Evaluasi Context (Konteks) Program Praktik Kewirausahaan 

Pada tahapan evaluasi konteks, komponen yang dievaluasi adalah latar 

belakang dan tujuan program, dengan aspek evaluasi pengertian, latar belakang 
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dan tujuan program. Indikator yang dapat dievaluasi dari konteks Program Praktik 

Kewirausahaan ini, yaitu: 

1. Aspek evaluasi pengertian dari Program Praktik Kewirausahaan ini, 

berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan key informan dan 

responden, 12,5%  responden sangat setuju dan sisanya 87,5% responden 

menyatakan setuju menilai pengertian dari program praktik kewirausahaan, 

yang berarti keseluruhan responden sudah memahami dengan baik pengertian 

dari praktik kewirausahaan dengan alasan ……………………… Alasan lain 

dari key informan, ………………….. 

 

Gambar 4.1 Siswa dapat memahami pengertian dari praktik kewirausahaan 

 

2. Aspek latar belakang, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan key 

informan dan responden, 12,5%  responden sangat setuju dan sisanya 87,5% 

responden menyatakan setuju menilai pengertian dari program praktik 

kewirausahaan, yang berarti keseluruhan responden melihat latar belakang 

praktik kewirausahaan karena alasan keterbutuhan untuk kompetensi lulusan 

dengan alasan ……………………… Alasan lain dari key informan, 

………………….. 
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Gambar 4.2 Praktik kewirausahaan dilaksanakan dalam rangka memenuhi 

kebutuhan untuk kompetensi lulusan 

 

3. Aspek evaluasi tujuan program, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara 

dengan key informan dan responden, 37,5%  responden sangat setuju dan 

sisanya 62,5% responden menyatakan setuju menilai mental kewirausahaan 

dapat terbentuk pada siswa dengan melaksanakan praktik kewirausahaan, yang 

berarti keseluruhan responden sudah melihat dengan program praktik 

kewirausahaan mental wirausaha siswa dapat terbentuk dengan alasan 

……………………… Alasan lain dari key informan, ………………….. 
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Gambar 4.3 Mental kewirausahaan dapat terbentuk pada siswa dengan 

melaksanakan praktik kewirausahaan 

 

4. Aspek evaluasi tujuan program, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara 

dengan key informan dan responden, 62,5%  responden setuju, 25% responden 

cukup setuju menilai praktik kewirausahaan merupakan suatu kegiatan 

usaha/bisnis sebagai wahana belajar dan berlatih jiwa kewirausahaan khusus 

bagi siswa, yang berarti keseluruhan responden sudah melihat dengan program 

praktik kewirausahaan mental wirausaha siswa dapat terbentuk dengan alasan 

……………………… dan sisanya 12,5% responden menyatakan kurang setuju 

Alasan lain dari key informan, belum seluruhnya tujuan tercapai karena siswa 

masih banyak belajar dan masih perlu banyak bimbingan serta siswa dalam 

pelaksanaannya sering terhambat dari segi sarana prasarana jadi pencapaian 

kurang maksimal. 
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Gambar 4.4 Praktik kewirausahaan sebagai wahana belajar dan berlatih 

jiwa kewirausahaan khusus bagi siswa 

 

4.2.2 Evaluasi Input (Masukan) Program Praktik Kewirausahaan 

Pada tahapan evaluasi input, komponen yang dievaluasi adalah persiapan 

program, dengan aspek peserta, pedoman, pembimbing dan sarana prasarana 

program. Aspek yang dapat dievaluasi dari konteks Program Praktik 

Kewirausahaan ini, yaitu: 

1. Aspek evaluasi peserta, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan 

key informan dan responden, 37,5%  responden sangat setuju, 62,5% 

responden setuju menilai Praktik kewirausahaan selama ini dilakukan oleh 

siswa kelas X atau kelas XI dengan baik, yang berarti keseluruhan responden 

sudah melihat peserta program praktik kewirausahaan sudah memenuhi 

persyaratan dengan alasan dari key informan, ………………….. 
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Gambar 4.5 Praktik kewirausahaan selama ini dilakukan oleh siswa kelas X 

atau kelas XI dengan baik 

 

2. Aspek evaluasi peserta, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan 

key informan dan responden, 25%  responden sangat setuju, 75% responden 

setuju menilai praktik kewirausahaan dilaksanakan oleh siswa-siswa yang 

sudah memenuhi persyaratan dan dilakukan baik secara individu maupun 

kelompok, yang berarti keseluruhan responden sudah melihat peserta program 

praktik kewirausahaan sudah memenuhi persyaratan. Kemudian ada 

kecenderungan memilih praktik kewirausahaan dengan peserta berkelompok 

dengan alasan dari key informan, diantaranya meringankan biaya serta dengan 

praktik secara kelompok terjadi kerja sama, modal ditanggung bersama dan 

ide banyak orang mungkin lebih baik. 
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Gambar 4.6 Praktik kewirausahaan dilaksanakan oleh siswa-siswa yang 

sudah memenuhi persyaratan baik secara individu maupun kelompok 

 

3. Aspek evaluasi pedoman, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara dengan 

key informan dan responden, 87,5%  responden setuju, 12,5% responden 

cukup setuju menilai sekolah sudah ada pedoman pelaksanaan praktik 

kewirausahaan, yang berarti sebagian besar responden sudah melihat sekolah 

sudah ada pedoman pelaksanaan praktik kewirausahaan dengan alasan dari key 

informan bahwa pedoman yang ada sudah sesuai dengan kisi-kisi soal praktik 

pada pelajaran PKWU yang terdapat kisi-kisi soal ranah pengetahuan dan 

ranah keterampilan. 
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Gambar 4.7 Sekolah sudah ada pedoman pelaksanaan praktik 

kewirausahaan 

 

4. Aspek evaluasi pembimbing, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara 

dengan key informan dan responden, 25%  responden sangat setuju, 75% 

responden setuju menilai bimbingan yang dilakukan guru pembimbing sangat 

menunjang pelaksanaan program praktik kewirausahaan, yang berarti 

keseluruhan responden sudah bimbingan yang dilakukan guru pembimbing 

sangat menunjang pelaksanaan program praktik kewirausahaan dengan alasan 

dari key informan, siswa perlu dibimbing selama praktik kewirausahaan dan 

dibimbing dengan produk yang harus di buat.  
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Gambar 4.8 Bimbingan yang dilakukan guru pembimbing sangat 

menunjang pelaksanaan program praktik kewirausahaan 

 

5. Aspek evaluasi sarana dan prasarana, berdasarkan hasil kuesioner dan 

wawancara dengan key informan dan responden, 62,5%  responden setuju, 25% 

responden cukup setuju menilai sarana dan prasarana yang ada sudah tersedia 

dan menunjang berjalannya praktik kewirausahaan dengan baik, yang berarti 

keseluruhan responden sudah melihat dengan sarana dan prasarana yang ada 

sudah tersedia dan menunjang berjalannya praktik kewirausahaan dengan baik 

dengan alasan lokasi sekolah yang masih banyak lahan untuk praktik 

kewirausahaan dan sisanya 12,5% responden menyatakan kurang setuju Alasan 

lain dari key informan diantaranya 1) pada setiap prakek kewirausahaan siswa/I 

perkelompok diminta untuk membawa alat di & bahan di bantu oleh Guru 

Kewirausahaan, jadi tidak sepenuhnya menggunakan sarana dan prasarana yang 

ada disekolah, 2) sarana prasarana tidak pas tapi di sekolah menyesuaikan 

dengan siswa menyediakan sendiri, 3) sarana disekolah terbatas karena itu 

siswa membawa sendiri sampai dengan peralatannya, dan 4) setiap prakek 

kewirausahaan siswa/I perkelompok diminta untuk membawa alat dan bahan di 

bantu oleh Guru Kewirausahaan. Kesimpulannya masih ada skeolah yang 

meminta siswa untuk membawa sendiri peralatan untuk mengatasi sarana dan 

prasarana yang masih kurang. 
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Gambar 4.9 Sarana dan prasarana yang ada sudah tersedia dan menunjang 

berjalannya praktik kewirausahaan dengan baik 

 

 

4.2.3 Evaluasi Process (Proses) Program Praktik Kewirausahaan 

Pada tahapan evaluasi proses, komponen yang dievaluasi adalah 

pelaksanaan program, dengan aspek pola pelaksanaan dan organisasi. Aspek yang 

dapat dievaluasi dari proses Program Praktik Kewirausahaan ini, yaitu: 

1. Aspek evaluasi pola pelaksanaan, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara 

dengan key informan dan responden, 12,5%  responden sangat setuju dan 

87,5% responden setuju menilai mekanisme pelaksanaan praktik 

kewirausahaan di sekolah sudah berjalan dengan baik selama ini, yang berarti 

keseluruhan responden sudah mekanisme pelaksanaan praktik kewirausahaan 

di sekolah sudah berjalan dengan baik selama ini tetapi masih ada kendala 

dengan alasan dari key informan, karena sekolah  terkendala dengan anak-anak 

yang sedang PKL, jadi mekanisme praktek belum bisa berjalan secara 

bersamaan dan tidak berurutan sesuai jadwal, namun praktek tetap berjalan. 
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Gambar 4.10 Mekanisme pelaksanaan praktik kewirausahaan di sekolah 

sudah berjalan dengan baik 

 

 

2. Aspek evaluasi pola pelaksanaan, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara 

dengan key informan dan responden, 50%  responden sangat setuju dan 50% 

responden setuju menilai pelaksanaan praktik kewirausahaan masih terdapat 

kendala-kendala yang menyebabkan terhambatnya pelaksanaan tersebut 

selama ini, yang berarti keseluruhan responden sudah pelaksanaan praktik 

kewirausahaan masih terdapat kendala-kendala yang menyebabkan 

terhambatnya pelaksanaan tersebut dengan alasan dari key informan, 

………………….. 
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Gambar 4.11 Pelaksanaan praktik kewirausahaan masih terdapat kendala  

 

 

3. Aspek evaluasi organisasi, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara 

dengan key informan dan responden, 100%  responden setuju menilai praktik 

kewirausahaan direncanakan, disusun dan dilaksanakan seluruhnya oleh guru-

guru kewirausahan dan siswa, yang berarti keseluruhan responden sudah 

praktik kewirausahaan direncanakan, disusun dan dilaksanakan seluruhnya 

oleh guru-guru kewirausahan dan siswa dengan alasan dari key informan, 

diantaranya karena sesuai silabus, dibantu oleh guru bagian kesiswaan dan 

Guru Kewirausahaan melaksanakan praktik kewirausahaan sesuai dengan 

Jadwal (rencana). 
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Gambar 4.12 Praktik kewirausahaan direncanakan, disusun dan 

dilaksanakan seluruhnya oleh guru-guru kewirausahan dan siswa 

 

 

 

 

3. Aspek evaluasi organisasi, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara 

dengan key informan dan responden, 12,5 % responden sangat setuju, 62,5%  

responden setuju, 12,5% responden cukup setuju menilai Di sekolah sudah 

tersedia pembagian jadwal untuk pelaksanaan praktik kewirausahaan selama 

ini, yang berarti keseluruhan responden sudah melihat dengan Di sekolah 

sudah tersedia pembagian jadwal untuk pelaksanaan praktik kewirausahaan 

selama ini dengan alasan biasanya ketika class meeting atau pembagian raport, 

dibuat jadwal setiap kelompok untuk mempresentasikan produk-produk dan 

mendemonstrasikan di kelas, tidak di jadwal karena waktu sesuai dengan jam 

KBM masing-masing Guru dan sisanya 12,5% responden menyatakan kurang 

setuju Alasan lain dari key informan, Tidak di jadwal karena waktu sesuai 

dengan jam KBM masing-masing Guru. 

 
 

Gambar 4.13 Di sekolah sudah tersedia pembagian jadwal untuk 

pelaksanaan praktik kewirausahaan selama ini 
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4.2.4 Evaluasi Product  (Produk) Program Praktik Kewirausahaan 

Pada tahapan evaluasi produk, komponen yang dievaluasi adalah hasil-

hasil program, dengan aspek kompetensi siswa. Aspek yang dapat dievaluasi dari 

produk Program Praktik Kewirausahaan ini, yaitu: 

1. Aspek evaluasi kompetensi siswa, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara 

dengan key informan dan responden, 25%  responden sangat setuju dan 75% 

responden setuju menilai selama praktik siswa bisa meningkatkan kreativitas 

yang dimilliki untuk berwirausaha, yang berarti keseluruhan responden sudah 

selama praktik siswa bisa meningkatkan kreativitas yang dimilliki untuk 

berwirausaha dengan alasan dari key informan, ………………….. 

 

 
 

Gambar 4.14 Selama praktik siswa bisa meningkatkan kreativitas 

yang dimilliki untuk berwirausaha 

 

 

2. Aspek evaluasi kompetensi siswa, berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara 

dengan key informan dan responden, 25%  responden sangat setuju dan 75% 

responden setuju menilai praktik kewirausahaan meningkatkan kompetensi 

siswa dalam memanfaatkan sumber daya dan hasil alam yang ada di sekitar, 

yang berarti keseluruhan responden sudah praktik kewirausahaan 
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meningkatkan kompetensi siswa dalam memanfaatkan sumber daya dan hasil 

alam yang ada di sekitar dengan alasan dari key informan, ………………….. 

 

 
 

Gambar 4.15 Praktik kewirausahaan meningkatkan kompetensi 

siswa dalam memanfaatkan sumber daya dan hasil alam yang ada 

di sekitar 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 59 

 
 
 
 
 
 
 

Daftar Pustaka 
 
 
 
Azhar, A.  
et al 
. 2010. Entrepreneurial Intentions Among Business Student in Pakistan.  
Journal of Business system,  
Governance, and Ethics. 
Vol 5, No 2. Hal 13 
- 

21. 
Indarti, Nurul dan Rostiani, Rokhima. 2008. Intensi Kewirausahaan 
Mahasiswa: Studi Pembanding antara Indones 
ia,  
Jepang, dan Norwegia.  
Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia 
. Vol 23, No 4. Hal 1  
– 

26 
 

 

Papzan, A.  
et al 
. 2012.  
Assessment of Entrepreneurship Intention Among Agricultural Students of 
Razi University 
.  
International Journal of Research in Commerce, Economics & Management 
. Vol 2, No 6. Hal 5 
- 

8 
 




