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Berangkat dari persaingan pendidikan di era globalisasi dan industrialisasi 

seperti sekarang yang terus meningkat menuntut peserta didik untuk tidak hanya 

pandai dalam hal akademis saja tapi juga terampil. Lembaga pendidikan khususnya 

madrasah berupaya mengembangkan dan meningkatkan pendidikannya guna 

meningkatkan mutu lulusannya dengan menambahkan program kewirausahaan di 

dalamnya, dengan tujuan dapat menghasilkan manusia yang terampil dan berkeahlian 

sesuai dengan yang dibutuhkan di masyarakat.    

MAN Kembangsawit, merupakan lembaga pendidikan yang memberikan 

program kewirausahaan dengan melalui berbagai keterampilan yang menjadi mata 

pelajaran madrasah. Bidang kewirausahaan yang sudah dilaksankan melalui mata 

pelajaran keterampilan di antaranya yaitu tata busana, tata boga, TIK, otomotif dan 

perikanan. Berangkat dari hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan program 

kewirausahaan dan dampak positif dari pelaksanaan program kewirausahaan dalam 

meningkatkan mutu lulusan madrasah. 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang mengambil lokasi di MAN 

Kembangsawit Madiun. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis 

dengan menggunakan teknik yang dipilih adalah reduksi data, display data dan 

pengambilan kesimpulan.     

Dari penelitian ini diketahui bahwa peningkatan mutu lulusan madrasah 

melalui pelaksanaan program kewirausahaan ini menjadikan peserta didik cakap dan 

memiliki keahlian dalam berwirausaha. Demi tercapainya tujuan pendidikan 

madrasah juga bekerjasama dengan pihak luar untuk tenaga pendidiknya, sehingga 

tenaga pendidik benar-benar berkompeten pada bidangnya. Guru juga selalu 

mengembangkan materi ajar serta mengemas kegiatan pembelajaran dengan metode 

yang variatif sesuai dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Kemudian 

untuk mengetahui hasil belajar siswa guru melakukan penilaian dengan mengadakan 

ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan semster. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kebutuhan sumber daya manusia dirasakan semakin meningkat seiring 

dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Persaingan yang 

terjadi juga semakin tajam meskipun didorong dengan adanya hubungan 

kemitraan oleh pelaku industri dan perdagangan. Kondisi tersebut secara langsung 

berdampak pada negara Indonesia untuk mau mengikuti segala bentuk tingkat 

perkembangan agar tidak tertinggal dengan negara-negara lain. 

Kualitas sumber daya manusia tentunya dipengaruhi oleh dunia 

pendidikan. Pendidikan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan. 

Lewat pendidikan, bisa diukur maju mundurnya sebuah negara. Sebuah negara 

akan tumbuh pesat dan maju dalam segenap bidang kehidupan jika ditopang oleh 

pendidikan yang berkualitas.
1
 Dalam era globalisasi dan industrialisasi, peran 

pendidikan tidak terfokus pada hanya penyiapan sumber daya manusia yang siap 

pakai saja, mengingat kecenderungan yang terjadi dalam dunia kerja sangat cepat 

berubah dalam era ini. Sebaliknya, pendidikan harus menyiapkan sumber daya 

manusia yang mampu menerima serta menyesuaikan dan mengembangkan arus 

                                                           
1
 As’aril Muhajir, Ilmu pendidikan Perspektif Kontektual (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 

2011), 17. 
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perubahan yang terjadi dalam lingkungannya.
2
 Peranan lembaga pendidikan 

menjadi sangat diperlukan sebagai tempat untuk mengasah daya berfikir kritis dan 

evaluatif. Sehingga proses pembelajaran yang terjadi di lembaga pendidikan 

formal seharusnya mengajarkan cara berfikir kritis dan evaluatif.
3
 

Salah satu institusi/lembaga pendidikan Islam yang memiliki kontribusi 

yang besar dalam pencerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah 

madrasah. Pendidikan di madrasah harus dirancang sesuai dengan kompleksitas 

kebutuhan seorang individu yang dikondisikan sebagai masyarakat yang 

berkembang. Hal ini berarti bahwa merancang pendidikan di madrasah perlu 

didasarkan pada konteks dan proses dalam rangka pengembangan pengetahuan, 

pemahaman, keterampilan, dan sikap yang diperlukan serta sesuai dengan 

kesejahteraannya, ekonomi dan politik negara. Selain itu juga resposif terhadap 

perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam konteks global.
4
 

Meningkatkan mutu suatu lembaga pendidikan berarti meningkatkan 

komponen-komponen dan proses-proses  pendidikan yang ada di dalamnya. 

Secara gradual, proses pendidikan dimulai dari penerimaan masukan (input), 

penyelenggaraan proses pembelajaran, dan akhirnya dihasilkan keluaran (output) 

                                                           
2
 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam Di 

Indonesia  (Jakarta: Kencana, 2003), 95. 
3
 Moh. Miftachul Choiri, Peran STAIN Ponorogo Dalam Pemberdayaan Madrasah di 

Wilayah Eks Karisidenan Madiun (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 1. 
4
 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2006), 197. 
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yang diharapkan.
5
 Sekarang ini tuntutan terhadap kebutuhan yang sifatnya 

ekstrinsik  pun menjadi dominan. Lulusan madrasah juga harus bisa mendapatkan 

pekerjaan seperti lulusan sekolah lainnya, sehingga mampu mendapatkan uang, 

bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan sebagainya. Kepuasan orang tua 

sekarang sudah berpaling ke arah terpenuhinya kebutuhan yang bersifat materi 

atau fisik.
6
 

Sekolah atau madrasah dapat memerankan proses penting dalam 

menumbuhkan jiwa wirausaha bagi siswanya. Melalui kegiatan pengembangan 

wawasan hingga terjun langsung dalam praktek kegiatan usaha di 

sekolah/madrasahnya, maka kesempatan belajar (langsung) dapat diberikan bagi 

pemuda usia produktif agar memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan 

menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan yang ditopang oleh sikap mental 

kreatif, inovatif, profesional, bertanggung jawab, serta berani menanggung resiko 

dalam mengelola potensi diri dan lingkungannya sebagai bekal untuk peningkatan 

kualitas hidupnya.
7
 

 Pada tahun 2009 pemerintah menggalakkan pelatihan-pelatihan 

kewirausahaan bagi dosen dan pengelola lembaga pendidikan dengan harapan 

mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan bagi mahasiswa dan peserta didik 

                                                           
5
 Khozin, Manajemen Pemberdayaan Madrasah (Malang: UMM Press, 2006), 78. 

6
 Ibid, 38. 

7
 Novan Ardi Wiyani, Teacherpreneurship (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 80. 
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sebagai muda harapan bangsa. Peranan wirausaha sangat penting dan menentukan 

masa depan bangsa dan negara.
8
  

Berdasarkan keadaan siswa-siswi MAN Kembangsawit yang rata-rata 

berlatar belakang dari keluarga kurang mampu, tidak semua peserta didik 

melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, lantaran terbatasnya biaya. Mereka 

lebih memilih untuk bekerja guna membantu kondisi ekonomi keluarga. Oleh 

karena itu pihak sekolah selalu berupaya memberikan keterampilan/keahlian dan 

meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah sebagai bekal peserta didik dalam 

menjalani kehidupan di masyarakat kelak. Peserta didik selalu di arahkan untuk 

menjadi manusia yang terampil, berbudi pekerti luhur dan taat kepada Allah. 

Berbagai keterampilan dalam pendidikan kewirausahaan yang dilakasanakan di 

MAN Kembangsawit di antarnya yaitu:  keterampilan tata busana, keterampilan 

tata boga, keterampilan otomotif, keterampilan TIK dan keterampilan perikanan, 

yang semuanya itu memberikan keahlian untuk berwirausaha kepada peserta 

didik. Sehingga peserta didik yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke 

perguruan tinggi mampu mengembangkan keterampilan yang dimilikinya sebagai 

bekal berwirausaha. 

Program keterampilan membantu mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional 

dengan menekankan pada apresiasi kerja siswa sebagai dasar pembentukan etos 

kerja dan membekali siswa pengetahuan dan keterampilan dasar pada bidangnya. 

                                                           
8
 Cholil Umam, Modul Kewirausahaan Untuk Mahasiswa dan Umum (Surabaya: IAIN 

SA Press, 2011), 4. 
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Program Keterampilan di samping menyiapkan tamatan untuk melanjutkan, juga 

membekali tamatan dengan keterampilan dasar dan etos kerja sebagai nilai 

tambah. Oleh karena itu misi utama Program Pendidikan Kewirausahaan adalah 

lebih diarahkan untuk membangkitkan kecintaan dan apresiasi terhadap 

keterampilan kerja bukan untuk menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja. 

Berdasarkan penjajagan awal di lapangan, bahwasanya lembaga 

pendidikan MAN Kembangsawit Madiun tidak ingin tertinggal dari lembaga-

lembaga pendidikan yang lain. Meskipun lembaga pendidikan keagamaan atau 

madrasah, namun MAN Kembangsawit berupaya untuk menjadikan lembaga yang 

unggul dan berkualitas di antara lembaga pendidikan yang lainnya. Hal ini terlihat 

dari program keterampilan menjadi mata pelajaran intra-kurikuler pada setiap 

jenjang kelas. Hal ini dimaksudkan agar siswa-siswi madrasah ketika lulus telah 

memiliki bekal keterampilan yang diperoleh sehingga dapat menolong dalam 

menghadapi kerasnya kehidupan. Oleh karena itu diharapkan madrasah ini 

mampu menjadi madrasah yang unggul dan sesuai dengan harapan dan tuntutan 

kebutuhan zaman. 

Berangkat dari asumsi tersebut, penulis bermaksud meneliti tentang 

peningkatan mutu pendidikan madrasah melalui pendidikan kewirausahaan yang 

diterapkan dalam materi pelajaran melalui program keterampilan tersebut. 

Sehingga dalam penelitian ini dipilih dengan judul “Peningkatan Mutu Lulusan 
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Madrasah Melalui Pelaksanaan Program Kewirausahaan (Studi Kasus Di 

MAN Kembangsawit)”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Berawal dari tema dan uraian di atas, maka penelitian ini difokuskan pada: 

1. Pelaksanaan program kewirausahaan di MAN Kembangsawit  

2. Dampak positif dari pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dalam peningkatan 

mutu lulusan madrasah. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang dan fokus penelitian, maka dalam penelitian 

ini penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pelaksanaan program kewirausahaan di MAN Kembangsawit? 

2. Apa dampak positif dari pelaksanaan program kewirausahaan dalam 

peningkatan mutu lulusan madrasah? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai 

adalah: 

1. Mendeskripsikan pelaksanaan program kewirausahaan di MAN 

Kembangsawit. 
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2. Mendeskripsikan dampak positif dari pelaksanaan program kewirausahaan 

dalam peningkatan mutu lulusan madrasah.  

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat ditemukan adanya peningkatan mutu lulusan 

madrasah melalui program kewirausahaan di MAN Kembangsawit. 

2. Manfaat Praktis 

a) Bagi Sekolah 

Untuk mengetahui sejauh mana perkembangan lembaga pendidikan 

dalam hal pelaksanaan program kewirausahaan siswa dalam keterampilan di 

madrasah. 

b) Bagi Kepala Sekolah 

Sebagai bahan kajian untuk lebih baik dalam meningkatkan mutu 

pendidikan lulusan madrasah agar menjadi sekolah/madrasah yang berhasil 

dan dapat mencetak generasi muda yang cerdas dan beguna bagi 

masyarakat. 
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c) Bagi Siswa 

Penelitian ini memberikan pengalaman kepada siswa untuk 

meningkatkan keaktifan belajarnya khususnya pada program kewirausahaan 

melalui keterampilan yang diterapkan di madrasah. 

d) Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memperdalam 

keilmuan tentang pelaksanaan program kewirausahaan yang diterapkan 

melalui berbagi keterampilan yang disediakan di madrasah. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. 

Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati.
9
 Pendekatan kualitatif ini mempunyai beberapa 

karakteristik, diantaranya yaitu: penelitian menggunakan latar alami, manusia 

sebagai alat (instrument), analisis data secara induktif (analisis data bersamaan 

dengan pengumpulan data), penelitian bersifat deskriptif (data yang diperoleh 

                                                           
9
 Lexy  Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 3. 
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berupa kata-kata, gambar dan perilaku), mementingkan proses dari pada 

hasil.
10

  

Jenis penelitian ini yaitu studi kasus (case study), penelitian ini 

dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang dan 

posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa 

adanya. Subyek penelitian bisa berupa individu, kelompok, institusi atau 

masyarakat.  Penelitian kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial 

tertentu, yang hasil penelitian itu memberi gambaran yang luas dan mendalam 

mengenai unit sosial tertentu.
11

 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadian peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. Ia sekaligus 

merupakan perencana, pelaksanana pengumpul data, penafsir data dan akhirnya 

menjadi pelapor hasil penelitiannya.
12

 

Pada penelitian kualitatif, kehadiran peneliti merupakan instrumen yang 

paling penting. Chiri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan berperan serta, sebab peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenario. Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai 

                                                           
10

 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), 38. 
11

 Sudarman Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 55. 
12

 Ibid, 168. 
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instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan 

instrumen yang lain sebagai penunjang. 

 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti memilih lokasi penelitian di MAN 

Kembangsawit kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun. Pertimbangan 

memilih lokasi ini karena di MAN Kembangsawit merupakan lembaga yang 

mempunyai keunikan di antara berbagai lembaga ke Islaman lain yang ada di 

sekitarnya, yaitu lembaga pendidikan yang menerapkan program pendidikan 

kewirausahaan dalam keterampilan sebagai bagian dari kegiatan intrakurikuler 

yang wajib diikuti oleh siswa. Kegiatan keterampilan yang disediakan antara 

lain: otomotif, tata boga, komputer, tata busana dan perikanan. Siswa 

diwajibkan memilih salah satu dari keterampilan tersebut. Berdasarkan 

kesesuaian dengan topik yang telah dipilih, maka peneliti memilih MAN 

Kembangsawit sebagai tempat untuk diteliti. 

 

4. Sumber Data 

Sumber data utama atau primer dalam penelitian kualitatif adalah kata-

kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-

lain. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data-data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan data 
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yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi. Pada peneliitian ini yang 

nantinya menjadi sumber data adalah para informan yang setidaknya dari 

kepala sekolah, guru bidang studi masing-masing keterampilan, dan beberapa 

siswa. Sedangkan sumber data sekunder di antaranya yaitu tentang sejarah atau 

profil MAN Kembangsawit, foto-foto serta hal lain yang terkait dengan 

penelitian. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Bagi peneliti penelitian kualitatif, 

fenomena yang terjadi di lapangan dapat dimengerti dengan baik apabila 

dilakukan interaksi dengan subyek atau sumber data. Adapun pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan: 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik 

terhadap  unsur-unsur yang tampak pada gejala-gejala objek dalam 

penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya 

wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Dalam 

penelitian kualitatif ini observasi yang digunakan adalah observasi tak 
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terstruktur, karena fokus penelitian akan terus berkembang selama kegiatan 

berlangsung.
13

 

Dalam penelitian kualitatif peneliti mengandalkan pengamatan 

dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu di lapangan peneliti 

membuat catatan kecil dan didukung alat perekam, setelah sampai di rumah 

barulah peneliti menyusun catatan lapangan. 

Dalam teknik ini peneliti mengobservasi tentang proses belajar 

mengajar program pendidikan kewirausahaan yang di laksanakan melalui 

berbagai pembelajaran keterampilan di MAN Kembangsawit Madiun, di 

antarnya yaitu keterampilan tata busana, keterampilan tata boga, 

keterampilan TIK, keterampilan otomotif dan keterampilan perikanan. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara 

menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan dengan cara 

bercakap-cakap secara bertatap muka. Wawancara yang dilakukan dalam 

penelitian ini adalah wawancara mendalam, yaitu dengan mengajukan 

berbagai pertanyaan secara mendalam sehingga data-data yang diperlukan 

terkumpul semaksimal mungkin.
14

 Dalam penelitian ini kegiatan wawancara 

akan dilakukan kepada:  

                                                           
13

 Afifuddin, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 134. 
14

 Afrizal, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), 21. 
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1) Kepala Sekolah, untuk memperoleh informasi tentang upaya 

meningkatan mutu lulusan madrasah melalui program kewirausahaan 

yang diterapkan dalam mata pelajaran keterampilan di MAN 

Kembangsawit. 

2) Guru Keterampilan Tata Busana, untuk memperoleh informasi tentang 

ruang lingkup materi dan metode pengajaran program keterampilan tata 

busana di MAN Kembangsawit. 

3) Guru Keterampilan Tata Boga, untuk memperoleh informasi tentang 

ruang lingkup materi dan metode pengajaran program keterampilan tata 

boga di MAN Kembangsawit. 

4) Guru Keterampilan TIK, untuk memperoleh informasi tentang ruang 

lingkup materi dan metode pengajaran program keterampilan TIK di 

MAN Kembangsawit. 

5) Guru Keterampilan Otomotif, untuk memperoleh informasi tentang ruang 

lingkup materi dan metode pengajaran program keterampilan Otomotif di 

MAN Kembangsawit. 

6) Guru Keterampilan Perikanan, untuk memperoleh informasi tentang 

ruang lingkup materi dan metode pengajaran program keterampilan 

Perikanan di MAN Kembangsawit. 
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7) Beberapa Siswa, untuk memperoleh informasi mengenai minat dan 

motivasi mereka dalam mengikuti program keterampilan di MAN 

Kembangsawit. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah 

yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan. Sebagai bagian dari metode lapangan peneliti dapat 

menelaah dokumen historis dan sumber-sumber sekunder lainnya karena 

kebanyakan situasi yang dikaji mempunyai sejarah dan dokumen-dokumen 

ini sering menjelaskan sebagian aspek tersebut.
15

 

Dokumentasi ini digunakan sebagai data pelengkap dan pendukung 

dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan. Dokumentasi penelitian 

ini berupa gambar sarana dan prasarana, catatan sejarah, letak geografis, visi 

dan misi sekolah, foto-foto, data guru di MAN Kembangsawit dan lain 

sebagainya. 

 

6. Analisis Data 

Teknik analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun 

secara sistematis data yang diperlukan dari wawancara, cacatan lapangan dan 

                                                           
15

 Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), 158. 
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bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya 

dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisa dilakukan dengan 

mengorganisasi data, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, 

menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta 

membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. 

Teknik analisis data kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles 

dan Huberman, mengemukakan bahwa anaisis data kualitatif dilakukan secara 

terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, sehingga datanya 

sampai jenuh. Aktifitas dalam analisis data yaitu meliputi data reduction, data 

display dan conclution. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:
16

 

a. Reduksi Data (Data Reduksion) 

Pada tahap ini mereduksi data diperlukan untuk membantu peneliti 

dalam menulis semua hasil data lapangan. Reduksi data yaitu merangkum, 

memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. 

Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang 

lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
17

 

 

 

                                                           
16

 Tim penyususun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Kuantitatif, Kualitatif, Library dan 

PTK (Ponorogo : STAIN Ponorogo Press, 2015), 46. 
17

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Kombinasi (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 336. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. Dalam penelitian kualitatif beberapa jenis bentuk penyajian 

datanya adalah bentuk uraian singkat, bagan dan sebagainya.
18

 Melalui 

penyajian data, maka data dapat terorganisasi, tersusun dalam pola 

hubungan, sehingga akan mudah dipahami. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing) 

Kesimpulan dalam penelitan kualitatif merupakan temuan baru yang 

sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih belum jelas sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas. Pada tahap ini meruapakan pengambilan kesimpulan 

dilakukan, hal ini dalam rangka peneliti mencari makna data dan mencoba 

menyimpulkannya. 

 

7. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting yang diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Dalam penelitian 

kualitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel, 

dan objektif. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang 
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 M. Djunaidi Ghony, Metodole Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 
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dilaporkan oleh peneliti dengan data yag sesungguhnya terjadi pada obyek 

penelitian.
19

 Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengamatan 

yang tekun dan triangulasi. 

a. Pengamatan Yang Tekun 

Ketekunan pengamat bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan  persoalan yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. 

Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap hal-

hal yang berhubugan dengan peningkatan mutu lulusan madrasah melalui 

program kewirausahaan di MAN Kembangsawit. 

b. Triangulasi 

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai 

pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai 

waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik 

pengumpulan data, dan waktu, sebagaimana berikut: 

1) Triangulasi Sumber 

Triangulasi Sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber.
20

 Sebagai 
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contoh, sebagaimana dalam penelitian ini, untuk menguji kredibilitas 

data tentang peningkatan mutu lulusan madrasah melalui program 

kewirausahaan, maka dalam pengumpulan dan pengujian data dapat 

dilakukan kepada kepala sekolah dan guru bidang studi. Data dari 

beberapa sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana 

pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari 

beberapa sumber tersebut. Data yang telah dianalisis oleh peneliti 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. 

2) Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan 

observasi dan dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian 

kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka 

peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang 

bersangkutan, untuk memastikan data mana yang dianggap benar. Atau 

mungkin semunya benar, karena sudut pandang yang berbeda-beda.
21
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8. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-Tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahap dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian ini yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut antara lain: 

a. Tahap pra lapangan mulai dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2016, 

meliputi penyusunan rancangan pemilihan lapangan, mengurus perizinan, 

menjajaki dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan mulai dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2016, 

meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri memasuki lapangan 

dan berperan serta sambil mengambil data, kemudian dicatat dengan cermat 

dan menulis peristiwa-peristiwa yang diamati. 

c. Tahap analisis data mulai dilaksanakan pada tanggal 12 April 2016, meliputi 

penyusunan hasil  pengamatan, hasil wawancara serta data tertulis untuk 

selanjutnya peneliti melakukan analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. 

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian mulai dilakanakan pada tanggal 19 

April 2016. 
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9. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab, 

hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman para pembaca dalam 

menelaah isi penelitian ini. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai 

berikut: 

Bab Pertama Pendahuluan. Dalam Pendahuluan ini akan dibahas latar 

belakang masalah, merupakan gambaran umum tentang alasan mengapa 

penelitian ini dilakukan, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian,  metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika 

pembahasan. 

Bab Kedua, Kajian Teori tentang peningkatan mutu lulusan, indikator 

manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah, kerangka kerja dalam 

manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah/madrasah, pengertian 

pendidikan kewirausahaan, sifat-sifat yang perlu dimiliki wirausahawan, 

implementasi program kewirausahaan melalui mata pelajaran keterampilan, 

serta telaah pustaka. 

Bab Ketiga, berisi tentang penyajian data yang meliputi deskripsi 

tentang sejarah MAN Kembangsawit Madiun, letak geografis, visi dan misi 

madrasah, keadaan guru dan murid, struktur organisasi, serta mendeskripsikan 

data tentang pelaksanaan program kewirausahaan di MAN Kembangsawit, data 
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tentang dampak positif program kewirausahaan dalam peningkatan mutu 

lulusan madrasah. 

Bab Keempat, merupakan bab yang membahas hasil temuan penelitian 

atau analisis data yang meliputi: Analisis data tentang pelaksanaan program 

kewirausahaan di MAN Kembangsawit, analisis data tentang dampak positif 

dari pelakasanaan program kewirausahaan dalam peningkatan mutu lulusan 

madrasah. 

Bab Kelima, Berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan 

saran. Bab ini berfungsi untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil 

intisari skripsi ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 DAN ATAU TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

 

A. Kajian Teori 

1. Peningkatan Mutu Lulusan Madrasah 

a. Pengertian Mutu  

Secara umum, mutu mengandung makna derajat (tingkat) 

keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang atau jasa. 

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa 

yang menunjukan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang 

diharapkan oleh pelanggan.  

Sallis mendefinisikan mutu dalam dua perspektif, yaitu mutu absolut 

dan mutu relatif. Mutu absolut merupakan mutu dalam arti yang tidak bisa 

ditawar-tawar lagi atau bersifat mutlak. Absolut juga dapat dikatakan 

sebagai suatu kondisi yang ditentukan secara sepihak, yakni oleh produsen. 

Sedangkan mutu relatif diartikan sebagai mutu yang ditetapkan oleh selera 

konsumen.
22

 Dengan demikian, suatu barang atau jasa dapat disebut 
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bermutu oleh seorang konsumen, tapi belum tentu dikatakan bermutu oleh 

konsumen yang lain.  

Gaspersz menjelaskan mutu memiliki definisi konvensional sampai 

modern. Mutu menurut definisi konfensional yaitu karakteristik langsung 

dari suatu produk, sedangkan devinisi modern menjelaskan bahwa mutu 

adalah segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau kebutuhan 

pelanggan.  

Menurut Daming, mutu berarti pemecahan untuk mencapai 

penyempurnaan terus menerus. Mutu yang diterapkan dalam dunia 

pendidikan adalah: (1) anggota dewan dan adminstrator harus menentukan 

tujuan pendidikan, (2) menekankan pada upaya kegagalan pada siswa, (3) 

menggunakan metode kontrol statistik untuk membantu memperbaiki 

outcome  siswa dan administratif. 

Sedangkan menurut Juran, mutu diartikan sebagai kesesuaian 

penggunaan atau tepat untuk pakai. Pendekatannya adalah orientasi pada 

pemenuhan kebutuhan pelanggan, dengan beberapa pandangannya: (1) 

meraih mutu merupakan proses yang tidak kenal akhir, (2) perbaikan mutu 

merupakan proses yang berkesinambungan, (3) mutu memerlukan 

kepemimpinan dari anggota dewan sekolah dan administrator, (4) prasyarat 

mutu adalah adannya pelatihan seluruh warga sekolah.
23
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25 
 

 

Dengan demikian kunci utama peningkatan mutu pendidikan adalah 

komitmen pada perubahan. Jika semua guru dan staf telah memiliki 

komitmen pada perubahan, pimpinan dapat dengan mudah mendorong 

mereka menemukan cara baru untuk memperbaiki efisiensi, produktifitas 

dan kualitas layanan pendidikan. Guru akan menggunakan pendekatan yang 

baru atau model-model mengajar, membimbing, dan melatih dalam 

membantu perkembangan siswa. demikian juga staf administrasi, ia akan 

menggunakan sistem baru dalam menyusun biaya dan menyelesaikan 

masalah.
24

 

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat 

menghasilkan keluaran, baik pelayanan dan kelulusan yang sesuai 

kebutuhan atau harapan pelanggan (pasar)nya. Mutu pendidikan adalah 

gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara 

internal, maupun eksternal yang menunjukan kemampuannya, memuaskan 

kebutuhan yang diharapkan, atau yang tersirat mencakup input, proses, dan 

output pendidikan. Mutu pendidikan tidak hanya ditentukan oleh sekolah 

sebagai lembaga pengajaran, tetapi juga disesuaikan dengan apa yang 

menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu 
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berkembangan dengan perkembangan zaman.
25

 Yang dimaksud masyarakat 

di sini adalah secara luas sebagai pengguna lulusan, yaitu dunia usaha, 

lembaga pendidikan lanjut, pemerintah dan masyarakat luas, termasuk 

menciptakan usaha sendiri oleh lulusan. 

b. Upaya Peningkatan Mutu 

Dalam melakukan upaya peningkatan mutu lulusan yang harus 

dibenahi yaitu adalah manajemen pendidikannya. Upaya yang dilakukan 

sekolah atau madrasah dalam memperbaiki kualitas pembelajarannya 

supaya menghasilkan lulusan yang baik yaitu dengan menggunakan 

manajemen mutu terpadu atau biasa disebut Total Quality Management, 

merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba 

untuk memaksimumkan daya saing organisasi melalui perbaikan yang terus 

menerus atas prosuk, jasa, manusia, proses dan lingkungannya.  

Total Quality Management (TQM) dapat didefinisikan dari tiga kata 

yang dimilikinya yaitu: Total (keseluruhan), Quality (kualitas, 

derajat/tingkat keunggulan barang atau jasa), Management (tindakan, seni, 

cara menghendel, pengendalian, pengarahan). Dari kata tersebut definisi 

TQM adalah sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan 

yang mengupayakan perbaikan secara berkesinambungan.  
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Manajemen mutu terpadu terjadi apabila sekolah atau madrasah 

melakukan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan secara 

berkesinambungan. Manajemen mutu terpadu terjadi apabila sekolah telah 

melakukan manajemen jaminan mutu (Total Quality Assurance). artinya 

manajemen jaminan mutu terjadi apabila kepala sekolah melaksanakan 

fungsi kepemimpinannya dengan baik. 

Dengan kata lain bahwa keberhasilan urusan kurikulum, urusan 

kesiswaan, urusan sarana prasarana, urusan hubungan dengan masyarakat, 

urusan tata usaha dan keuangan akan sangat bergantung pada kepemimpinan 

kepala sekolah.
26

 

Lulusan sebagai output sekolah merupakan sistem dalam manajemen 

mutu pendidikan. Mutu lulusan tidak dapat dipisahkan dari contect, input, 

proses, output dan outcome. Untuk itu, mutu lulusan yang sesuai dengan 

keinginan pelanggan pendidikan adalah output yang dapat melanjutkan ke 

pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan siap untuk bekerja. 

Pendidikan dikatakan relevan apabila peserta didik menjadi 

berkompeten dan mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Sehingga kepala 

sekolah harus bisa mengelola program sekolah dengan cara mempertemukan 

keinginan masyarakat dan kebutuhan peserta didik.
27

 

                                                           
26

 Ibid, 83-85. 
27

 https://manajemenmututerpadudalampendidikan.wordpress.com/category/mutu-

lulusan/, diakses pada tanggal 21 Juli 2016 pukul 10.30 WIB. 

https://manajemenmututerpadudalampendidikan.wordpress.com/category/mutu-lulusan/
https://manajemenmututerpadudalampendidikan.wordpress.com/category/mutu-lulusan/


28 
 

 

Dalam upaya peningkatan mutu lulusan, setiap lembaga pendidikan 

mempunyai kebijakan tersendiri. Hal ini dikarenakan mengingat sekolah 

sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai 

komponen potensi peserta didik yang memrlukan layanan pendidikan 

beragam, kondisi lingkugan yang berbeda satu dengan yang lainnya. 

c. Indikator Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah 

Total Quality Management yang dalam konteks manajemen sekolah 

disebut Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Efektifitas sekolah 

dinilai menurut indikator multi-tingkat dan multi-segi. Penilaian efektivitas 

sekolah harus mencakup proses pembelajaran dan metode untuk membantu 

kemajuan sekolah. Oleh karena itu, penilaian efektivitas meliputi input, 

proses, dan output sekolah, di samping perkembangan akademik siswa. 

1) Input Pendidikan 

Input  pendidikan meliputi hal-hal berikut. 

a) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. 

b) Sumber daya tersedia dan siap. 

c) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. 

d) Memiliki harapan prestasi yang tinggi. 

e) Fokus pada pelanggan. 
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2) Proses 

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki karakteristik proses 

sebagai berikut. 

a) Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi. 

b) Kepemimpinan yang kuat. 

c) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. 

d) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. 

e) Sekolah memiliki budaya mutu. 

f) Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas dan dinamis. 

g) Sekolah memiliki kewenangan/kemandirian. 

h) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. 

i) Sekolah memiliki keterbukaan manajemen. 

j) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah. 

k) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. 

l) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. 

m) Komunikasi yang baik. 

n) Sekolah memiliki akuntabilitas. 

3) Output 

Output yang diharapkan, yaitu prestasi sekolah yang dihasilkan 

oleh proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Output berupa 

prestasi akademik, seperti SKHU yang tinggi, lomba karya ilmiah, cara 
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berpikir kritis, kreatif, nalar, rasional dan ilmiah. Juga prestasi non-

akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, kejujuran, kerjasama 

yang baik, kesenian, kerajinan, kedisiplinan dan juga akhlakul karimah.
28

  

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena 

dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa 

sumber daya dan perangkat lunak (struktur organisasi sekolah, rencana, 

program) serta harapan-harapan (visi, misi, tujuan) sebagai pemandu bagi 

berlangsungnya proses. 

Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi 

sesuatu yang lain. Proses dapat dikatakan bermutu tinggi jika 

pengkoordinasian dan penyerasian serta pemaduan input sekolah (guru, 

siswa, kurikulum, uang, peralatan) dilakukan secara harmonis sehingga 

mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan, mampu 

mendorong motivasi dan minat belajar dan benar-benar mampu 

memberdayakan peserta didik. 

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling 

berhubungan. Akan tetapi, agar proses yang baik itu tidak salah arah, 

mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan terlebih dahulu oleh 

sekolah. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu pada mutu hasil 

(output) yang ingin dicapai. Dengan kata lain, tanggung jawab sekolah 
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dalam scool based quality improvement bukan hanya pada proses, tetapi 

tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai.
29

 

 

2. Program Kewirausahaan 

a. Pengertian Kewirausahaan 

Kewirausahaan adalah kesatuan terpadu dari semangat, nilai-nilai, 

dan prinsip serta sikap, kuat dan tindakan nyata yang sangat perlu, tepat dan 

unggul dalam menangani dan mengembangkan perusahaan atau kegiatan 

lain yang mengarah pada pelayanan terbaik pada langganan dan pihak lain 

yang berkepentingan termasuk masyarakat, bangsa dan negara.
30

 

Kewirausaha dapat juga diartikan sebagai proses penciptaan sesuatu 

yang baru pada nilai menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, 

menanggung resiko keuangan, fisik, menerima imbalan moneter yang 

dihasilkan, serta kepuasan dan kebebasan pribadi.
31

 

Menurut Peggy A. Lambing & Charles R. Kuehl dalam buku 

Entrepreneurship kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang 

membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa 

dinikmati oleh orang banyak. Menurut Peggy, setiap wirausahawan 

(entrepeneur) memiliki empat unsur pokok, yaitu: 
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1) Kemampuan (hubungannya dengan IQ dan skill) 

a) Dalam membaca peluang. 

b) Dalam berinovasi. 

c) Dalam mengelola. 

d) Dalam menjual. 

2) Keberanian (hubungannya dengan EQ dan mental) 

a) Dalam mengatasi ketakutan. 

b) Dalam mengenalikan resiko. 

c) Untuk keluar dari zona kenyamanan. 

3) Keteguhan hati (hubungannya dengan motivasi diri) 

a) Persistence (ulet), pantang menyerah. 

b) Determinasi (teguh akan keyakinannnya). 

c) Kekuatan akan pikiran (power of mind) bahwa anda juga bisa.
32

 

Sedangkan menurut kemendiknas, kewirausahaan adalah suatu 

sikap, jiwa dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, yang 

sangat bernilai san berguna, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang 

lain. Kewirausahaan ini merupakan sikap mental dan jiwa, yang selalu aktif 

dan kreatif, berdaya, bercipta, berkarya, bersahaja, dan berusaha dalam 

rangka meningkatkan pendapatan atas kegiatan usahanya. 
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Kewirausahaan ini akan muncul ketika seseorang individu berani 

mengembangkan usaha-usaha, dan ide-ide barunya. Sementara proses 

kewirausahaan, meliputi semua fungsi, aktivitas, dan tindakan yang 

berhubungaan dengan perolehan peluang, serta penciptaan organisasi 

usaha.
33

 

Dari semua penjelasan mengenai pengertian kewirausahaan di atas 

maka, adapun pendidikan kewirausahaan adalah upaya menginternalisasikan 

jiwa dan mental kewirausahaan baik melalui institusi pendidikan maupun 

institusi lain seperti lembaga pelatihan, training dan sebagainya.
34

 

Pendidikan membentuk peserta didik mandiri melalui pola pikir serta 

pemberian kompetensi dan skill. Jadi dalam pendidikan kewirausahaan akan 

mengembangkan karakter wirausaha peserta didik untuk menjawab 

tantangan masa depan. 

b. Sifat-Sifat yang Perlu Dimiliki Wirausahawan 

Seorang wirausahawan haruslah seorang yang mampu melihat ke 

depan dan berfikir dengan penuh perhitungan, mencari pilihan dari berbagai 

alternatif masalah dan pemecahannya. Untuk menjadi seorang 

wirausahawan harus memiliki sifat sebagai berikut: 

1)  Percaya Diri 
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Orang yang tinggi percaya dirinya adalah orang yang sudah 

matang jasmani dan rohaninya. Karakteristik kematangan seseorang 

adalah ia tidak tergantung pada orang lain, memiliki rasa tanggung 

jawab yang tinggi dan kritis. Emosionalnya boleh dikatakan stabil, juga 

tingkat sosialnya tinggi, mau menolong orang lain, dan yang paling 

tinggi lagi adalah kedekatannya dengan khaliq sang pencipta, Allah swt. 

diharapkan wirausahawan seperti ini betul-betul dapat menjalankan 

usahanya secara mandiri, jujur dan disenangi oleh semua relasinya.  

2) Berorientasi pada Tugas dan Hasil 

Seseorang yang selalu mengutamakan tugas dan hasil adalah 

orang yang selalu mengutamakan nilai-nilai motif prestasi, berorientasi 

pada laba, ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras dan berinisiatif. 

Berinisiatif artinya selalu ingin mencari dan memulai sesatu. Untuk 

memulai diperlukan adanya niat dan tekad yang kuat. Sekali sukses atau 

berprestasi maka suskses yang berikutnya akan menyusul, sehingga 

usahanya semakin maju dan berkembang. 

3) Pengambil Resiko 

Dalam berwirausaha selalu penuh resiko dan tantangan, seperti 

persaingan, harga turun naik, barang tidak laku dan sebagainya. Namun 

semua tantangan ini harus dihadapi dengan dengan penuh perhitungan. 

Jika perhitungan sudah matang, membuat pertimbangan dari segala 
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macam segi, maka berjalanlah terus dengan tidak lupa berlindung 

kepada-Nya. 

4) Kepemimpinan  

Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat 

kepemimpinan dan keteladanan. Ia selalu ingin tampil berda, menjadi 

yang pertama dan menonjol. Dengan menggunkan kemampuan 

kreativitas dan inovasi, ia selalu menampilkan barang dan jasa-jasa 

yang dihasilkannya lebih cepat dan segera berada di pasar. Ia selalu 

menampilkan produk yang berbeda sehingga menjadi pelopor dalam 

proses produksi maupun pemasaran. 

5) Keorisinilan  

Yang dimaksud orisinil disini ialah ia tidak hanya mengekor 

pada orang lain, tetapi memiliki pendapat sendiri, ada ide yang orisinil, 

ada komponen untuk melaksanakan sesuatu. Orisinil tidak berarti 

semua baru, tetapi produk tersebut mencerminkan hasil kombinasi baru 

dari komponen-komponen yang sudah ada, sehingga melahirkan 

sesuatu yang baru. Bobot kreativitas orisinil suatu produk akan tampak 

sejauh manakan ia berbeda dari apa yang sudah ada sebelumnya. 

6) Berorientasi ke Masa Depan 

Seorang wirausaha haruslah pespektif, mempunyai visi ke 

depan, apa yang hendak ia lakukan, apa yang ingin ia capai. Sebab 
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sebuah usaha bukan didirikan untuk sementara, tetapi untuk selamanya. 

Oleh sebab itu, faktor kontinuitas harus dijaga dan pandangan harus 

ditujukan jauh ke depan. Untuk menghadapi pandangan jauh ke depan, 

seorang wirausaha akan menyusun perencanaan dan strategi yang 

matang, agar jelas langkah-langkah yang akan dilaksanakan.
35

 

 

3. Implementasi Program Kewirausahaa Melalui Mata Pelajaran 

Keterampilan 

Keterampilan berasal dari kata “terampil” yang berarti pandai, cakap, 

ahli, cekatan dalam melakukan sesuatu pekerjaan atau aktivitas tertentu. 

Keterampilan berarti sesuatu yang dipelajari dengan teratur hingga akhirnya 

menjadi pandai atau ahli di bidang yang dipelajari tersebut.
36

 

Program Kewirausahaan yang ada di MAN Kembangsawit 

diimplementasikan melalui berbagai mata pelajaran keterampilan, diantaranya 

yaitu: 

a. Keterampilan Tata Busana 

Busana berasal dari bahasa sanksekerta yaitu “bhusana” dan istilah 

yang populer di Indonesia yaitu “busana” yang dapat diartikan “pakaian”. 

Namun pengertian busana dan pakaian terdapat sedikit perbedaan, dimana 
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busana memiliki konotasi “pakaian yang bagus dan indah” sedangkan 

pakaian adalah bagian dari busana itu sendiri. 

Busana dalam pengertian luas adalah segala sesuatu yang dipakai 

mulai dari kepala sampai ujung kaki yang memberi kenyamanan dan 

menampilkan keindahan bagi si pemakai. Secara garis besar busana 

meliputi: 

1) Busana mutlak, yaitu busana yan tergolong busana pokok, seperti baju, 

rok, celana dan lain-lain. 

2) Milineris, yaitu pelengkap busana yang sifatnya melengkapi busana 

mutlak, seperti sepatu, tas, topi, selendang dan lain sebagainya. 

Jelaslah bahwa busana tidak hanya terbatas pada pakaian seperti rok, 

baju dan celana saja, tetapi merupakan kesatuan dari keseluruhan yang kita 

pakai mulai dari kepala sampai ujung kaki.
37

 

Dalam membuat busana yang perlu dipersiapkan sebelumnya yaitu 

kita harus belajar terlebih dahulu mengenai cara mengukur yang benar, 

bagaimana membuat pola busana yang akan kita jahit, dan sebagainya. Dari 

penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa keterampilan tata 

busana adalah mata pelajaran yang berisi ilmu cara mengatur semua aspek 

di bidang busana, seperti mengukur, mendesain atau membuat pola baju, 
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cara menggunting kain bahan yang benar, menjahit dan sebagainya, hingga 

terbentuklah sebuah pakaian atau busana. 

b. Keterampilan Tata Boga 

Tata boga adalah pengetahuan di bidang boga (seni mengolah 

masakan) yang mencakup ruang lingkup makanan, mulai dari persiapan 

pengolahan sampai dengan menghidangkan makanan itu sendiri yang 

bersifat tradisional atau internasional.
38

 

Belajar tata boga pada hakikatnya adalah kegiatan yang dilakukan 

secara sadar oleh peserta didik yang menghasilkan perubahan tingkah laku 

pada dirinya sendiri dalam bentuk pengetahuan, keterampilan dan sikap 

berkenaan dengan tata boga.
39

 

Jadi dapat disimpulkan program keterampilan tata boga adalah suatu 

program pembelajaran yang memberikan materi keahlian di bidang boga, 

mulai dari mengenal peralatan dapur, pengenalan bahan-bahan seperti 

rempah-rempah/bumbu, sayuran dan bahan makan yang lain, pengolahan 

sampai dengan menghidangkan makanan. 
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c. Keterampilan TIK 

Teknologi Informasi dan Komunikasi berasal dari kata “technologi, 

informasi dan komunikasi”. Technologi adalah pengetahuan tata cara 

pemakaian perangkat-perangkat teknik yang digunakan manusia untuk 

memecahkan masalah, sehingga peralatan yang digunakan dapat bekerja 

secara efisien. Informasi adalah hasil dari kegiatan pengolahan data yang 

disajikan sedemikian rupa dan memberikan bentuk yang lebih berarti dari 

suatu kejadian dan memberikan arti bagi para penggunanya. Komunikasi 

adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan proses pemindahan dan 

pengiriman informasi kepada penerima pesan baik berupa lisan maupun 

dengan tulisan. 

Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi yang 

digunakan untuk pengolahan informasi dengan bantuan perangkat komputer 

untuk mengubah, mengirim, dan menyimpan informasi.
40

 

Materi dalam kegiatan pembelajaran TIK diantaranya yaitu dari cara 

mengoperasikan komputer, pengenalan berbagai hard ware dan soft ware 

dalam komputer, penggunaan internet, sampai dengan pembuatan desain 

grafis dan membuat web/blog.  

Dari penjelasan mengenai pengertian dan materi pembelajaran TIK, 

dapat dipahami bahwa keterampilan TIK adalah program pembelajaran yang 
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memberikan materi tentang cara pemanfaatan teknologi yang digunakan 

untuk mengolah informasi melalui perangkat komputer.  

d. Keterampilan Otomotif Sepeda Motor 

Teknik Sepeda Motor adalah kompetensi keahlian pada Bidang Studi 

KeahlianTeknologi dan Rekayasa Program Studi Keahlian Teknik Otomotif 

yang menekankan pada keterampilan pelayanan jasa mekanik kendaraan 

sepeda motor roda dua. Kompetensi Keahlian Teknik Sepeda Motor 

menyiapkan peserta didik untuk bekerja pada bidang pekerjaan yang 

dikelola oleh badan, instansi atau perusahaan pribadi (wirausaha).
41

 

Keterampilan otomotif sepeda motor yaitu program pembelajaran 

yang memberikan materi keahlian khusus tentang cara-cara membongkar, 

memasang, dan memperbaiki sepeda motor yang rusak. Dalam keterampilan 

otomotif ini peserta didik diberi pengetahuan tentang sistem kerja motor 

bakar, sistem kelistrikan sepeda motor dan lain sebagainya. 

e. Keterampilan Perikanan 

Perikanan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan ikan, 

termasuk memproduksi ikan, baik melalui penangkapan (perikanan tangkap) 

maupun budidaya dan atau mengolahnya untuk memenuhi kebutuhan 

manusia akan pangan sebagai sumber protein dan non pangan. 
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Ruang lingkup kegiatan usaha perikanan tidak hanya memproduksi 

ikan saja (on farm), tetapi juga mencakup kegiatan of farm, seperti 

pengadaan sarana dan prasarana produksi, pengolahan hasil ikan.
42

  

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa keterampilan 

perikanan adalah suatu program pembelajaran yang memberikan materi-

materi keahlian di bidang perikanan, mulai dari teknik budidaya ikan, 

pengolahan hasil ikan, sampai analisis hasil usaha. 

f. Metode Pembelajaran Keterampilan 

Metode pembelajaran merupakan cara untuk menjalankan proses 

pembelajaran. Penggunaan metode yang beragam akan membantu siswa 

memahami suatu pelajaran. Beberapa metode yang digunakan dalam 

pelaksanaan pendidikan kewirausahaan yang diimplementasikan melalui 

keterampilan di MAN Kembangsawit yaitu: 

1) Metode Ceramah 

Metode ceramah dapat diartikan sebagai cara menyajikan  

pelajaran melalui penuturan secara lisan atau penjelasan langsung kepada 

sekelompok siswa. Melalui metode ceramah guru dapat menyajikan 

materi pelajaran yang luas, artinya materi pelajaran yang banyak dapat 
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dirangkum atau dijelaskan pokok-pokoknya oleh guru dalam waktu yang 

singkat.
43

 

2) Metode Tanya Jawab 

Metode tanya jawab biasanya dilakukan untuk merangsang 

peserta didik agar perhatiannya tercurah kepada masalah yang sedang 

dibicakan. Metode ini memungkinkan terjadinya komunikasi langsung 

antara guru dan siswa, bisa dalam guru bertanya dan peserta didik 

menjawab atau dengan sebaliknya. 

 

3) Metode Demonstrasi  

Metode demonstrasi adalah metode penyajian pelajaran dengan 

memperagakan dan mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu 

proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar 

tiruan. Sebagai metode penyajian, demonstrasi tidak terlepas dari 

penjelasan secara lisan oleh guru. Walaupun dalam proses demonstrasi 

peran siswa hanya sekedar memperhatikan, akan tetapi demonstrasi dapat 

menyajikan pelajaran lebih konkret.
44
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4) Metode Penugasan 

Metode penugasan adalah metode penyajian pelajaran dengan 

cara guru memberikan tugas tertentu agar peserta didik melakukan 

kegiatan belajar, kemudian dipertanggung jawabkan tugas yang telah 

dikerjakannya. Tugas yang diberikan guru dapat memperdalam 

pembelajaran atau juga bisa memperlihatkan sejauh mana pemahaman 

peserta didik. Metode penugasan merangsang peserta didik agar aktif 

dalam belajar baik secara individu maupun kelompok. 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian sebelumnya oleh Nurudin (210607084) yang 

menyelesaikan skripsinya pada tahun 2009 dengan judul “Upaya Peningkatan 

Mutu Lulusan Melalui Program Pembinaan Seni Qiro’atul Qur’an di Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri (MIN) Paju Ponorogo”. Dengan hasil penelitian bahwa upaya 

yang dilakukan oleh madrasah dalam meningkatkan mutu lulusannya melalui 

program pembinaan seni qiro’atul Qur’an yaitu dengan mengadakan musyawarah 

seluruh dewan guru, kemudian mencari seorang qari’ dengan kriteria tertentu. 

Program ini dilaksanakan sebelum jam pelajaran dimulai, bertempat di ruang 

kelas 1, diperuntukkan bagi kelas 4,5 dan 6 dengan materi difokuskan pada lagu 

dan metode yang digunakan adalah metode pengulangan.    
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Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Anik Marliawati (210307147) yang 

menyelesaikan skripsinya tahun 2011 dengan penelitian berjudul “Peran Kepala 

Sekolah dalam Pengembangan Kewirausahaan Sekolah Di SMK Wahid Hasyim 

Ponorogo”. Dengan hasil penelitian bahwa cara pengembangan kewirausahaan 

yang dilakukan oleh kepala sekolah di SMK Wahid Hasyim Ponorogo 

menggunakan pengembangan dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan 

dengan cara mengadakan kerjasama dengan beberapa bengkel luar. Implikasi dari 

pengembangan kewirausahaan sebagai kompetensi kepala sekolah di SMK Wshid 

Hasyim Ponorogo secara umum dapat dirasakan oleh semua pihak sekolah, baik 

kepala sekolah, guru dan peserta didik. 

Persamaan telaah hasil penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah 

objek kajian penelitian sama dalam lembaga pendidikan Islam yaitu madrasah. 

Sedangkan perbedaannya pada skripsi Nurudin (210607084) menekankan pada 

peingkatan mutu lulusan melalui program pembinaan seni Qira’atul Qur’an di 

MIN Paju Ponorogo. Pada skripsi Anik Marliawati (210307147) menekankan 

pada bidang pengembangan wirausaha kepada siswa melalui kerjasama dengan 

bengkel luar di SMK Wahid Hasyim Ponorogo. Sedangkan pada penelitian ini 

menekankan pada peningkatan mutu lulusan madrasah melalui program 

kewirausahaan di MAN Kembangsawit.  
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Penyajian Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MAN Kembangsawit Madiun 

Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri Kembangsawit memiliki sejarah 

yang cukup panjang. Cikal bakal lembaga ini diawali dengan adanya Pondok 

Pesantren “Subulul Hudaa“ dibawah pimpinan K.H Munirul Ichwan (alm), 

berlokasi di Dukuh Kembangsawit Desa Rejosari Kecamatan Kebonsari 

Kabupaten Madiun. 

Pada tanggal 23 Agustus 1954, tokoh-tokoh dan pengasuh dari pondok 

pesantren “Subulul Hudaa“ diantaranya KH. Munirul Ichwan (ayah mertua 

bapak Tafrikhan S,Ag, MSi/Kasubag. TU Kandepag. Kab. Madiun), KH. 

Achsani (ayah kandung bapak Drs. Munif Ahsani), KH. Mufti dan Kyai 

Dardiri mempelopori berdirinya lembaga pendidikan formal di lingkungan 

pondok, dan berhasil mendirikan Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah 

“Salafiyah“. 

Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kehendak masyarakat 

dan orientasi memajukan institusi pendidikan ini, maka pengurus yayasan 

Subulul Hudaa mengajukan permohonan kepada pemerintah melalui 
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Departemen Agama RI agar Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah 

“Salafiyah“ dijadikan lembaga pendidikan negeri/yang dikelola oleh 

pemerintah dengan SK Nomor 39 Tahun 1968, pada tanggal 2 Maret 1968. 

Selanjutnya sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Agama,  pada tahun 1979 

nama MAAIN berubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Kembangsawit, mengambil nama dukuh keberadaan pondok pesantren 

tersebut, karena tradisi orang jawa pada umumnya dan masyarakat Jawa Timur 

pada khususnya, sebutan pondok pesantren mesti mengacu dan melekat pada 

nama lokasi daerah/wilayah dimana pondok pesantren tersebut berada sehingga 

masyarakat sering menyebut nama pondok Subulul Hudaa dengan sebutan 

Pondok Kembangsawit. 

Pada tahun 1985 MAN Kembangawit mendapat proyek pengadaan tanah 

yang pertamakali dengan lokasi terpisah dari Pondok Pesantren  Subulul Huda 

dukuh Kembangsawit, Desa Rejosari, Kecamatan Kebonsari, Kabupaten 

Madiun yaitu satu lokasi hamparan tanah di atas dua wilayah teritorial yang 

berbeda, dukuh Sukorejo, desa Kedondong dan dukuh Serut Sewu desa 

Rejosari. Kedua wilayah teritori tersebut masih dalam satu wilayah Kecamatan 

Kebonsari, Kabupaten Madiun. 

Didalam prakteknya kiprah MAN Kembangsawit sama sebagaimana 

SMA lainnya, hanya saja karena MAN Kembangsawit merupakan lembaga 

pendidikan yang berada dibawah naungan Kementerian Agama, maka dalam 
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realisasinya ada sedikit perbedaan dalam hal muatan kurikulumnya yaitu 

jumlah jam untuk pendidikan agama mendapatkan porsi lebih banyak 

dibandingkan dengan SMA pada umumnya. 

Dengan demikian Madrasah Aliyah Negeri Kembangsawit merupakan 

lembaga pendidikan yang komprehensif dan seimbang dalam muatan 

kurikulum, karena disamping siswa diberi pendidikan umum secara memadai 

juga diberikan pendidikan agama yang cukup yaitu meliputi mata pelajaran Al-

Qur’an Hadits, Aqidah Ahklak, Bahasa Arab, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan 

Islam, dan terangkai dalam sebuah penyajian pembelajaran yang terintegrasi 

dalam sebuah kurikulum yang berorientasi pada efektivitas peserta didik.
45

 

 

2. Letak Geografis 

Kecamatan Kebonsari sebagai salah satu dari 15 kecamatan diwilayah 

Kabupaten Madiun berada di ujung paling selatan barat terletak disekitar 7012' 

sampai dengan 7048'30 lintang selatan dan 111025'45 sampai dengan 111051' 

Bujur Timur. Ketinggian tanah antara 21 sampai dengan 500 dpl. Keseluruhan 

luas wilayah 1.010,86 KM 2 selain untuk pemukiman penduduk, sebagian 

besar merupakan kawasan persawahan yang memiliki potensi untuk tanaman 

padi, tebu serta polowijo. Berbatasan disebelah utara dengan Kecamatan Geger 

Kabupaten Madiun, sebelah timur Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun, 
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sebelah selatan Kecamatan Babadan Kabupeten Ponorogo, dan sebelah barat 

Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan. 

Sebagai institusi pendidikan pertama dan tertua ditengah-tengah 

masyarakat Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun, menempati area yang 

strategis di tepi jalur utama akses jalan kecamatan Kebonsari dengan tipologi 

jalan kelas III A yang membentang dari arah timur (pertigaan uteran/jalan raya 

Ponorogo Madiun)  ke barat (Kecamatan Nguntoronadi Kabupaten Magetan) 

sekaligus pintu keluar masuk masyarakat Kabupaten Magetan ke wilayah 

Kabupaten Madiun. Area median sepanjang 2 km  sejalur jalan ini berjajar 

bangunan perkantoran institusi pemerintah tingkat kecamatan, salah satunya 

MAN Kembangsawit, sehingga keberadaannya mudah terakses oleh semua 

elemen masyarakat pengguna pendidikan di lima kecamatan, selain daya tarik 

berada di ibu kota kecamatan. 

Kondisi ini sangat memungkinkan masyarakat dilima wilayah kecamatan 

dan khususnya tiga kecamatan yang berbeda wilayah teritori untuk saling 

berinteraksi sesuai dengan tingkat kepentingan masing-masing.
46

 

 

3. Visi dan Misi 

Madrasah Aliyah Negeri MAN Kembangsawit adalah lembaga 

pendidikan Islam yang berada di bawah naungan Kementerian Agama. Dalam 
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menunjang aktifitas akademisnya MAN Kembangsawit memiliki langkah dan 

tujuan yang tertuang dalam visi dan misinya. 

a. Visi  

Berprestasi, Berdaya Saing, berwawasan Lingkungan, Berlandaskan 

IMTAQ. 

Indikator Visi: 

1) Unggul dalam perolehan nilai UN dan UAMBN 

2) Unggul dalam persaingan untuk menghadapi SNMPTN 

3) Unggul dalam prestasi olimpiade sains 

4) Unggul dalam berkomunikasi dengan bahasa Inggris dan bahasa Arab 

5) Unggul dalam prestasi olahraga 

6) Unggul dalam prestasi kesenian 

7) Unggul dalam prestasi ekstrakkurikuler 

8) Unggul dalam kepedulian terhadap pelestarian fungsi lingkungan 

9) Unggul dalam kepedulian terhadap pecegahan kerusakan lingkungan 

10) Unggul dalam prestasi keterampilan 

11) Unggul dalam kualitas kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 

12) Unggul dalam penghayatan dan pengamalan ajaran Islam 

b. Misi  

1) Meningkatkan proses kegiatan belajar mengajar  

2) Melaksanakan bimbingan secara intensif untuk menghadapi SNMPTN  
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3) Melaksanakan bimbingan secara intensif untuk menghadapi olimpiade 

sains  

4) Meningkatkan proses pembelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Arab  

5) Meningkatkan prestasi olahraga yang terdiri dari ; futsal, bola volly, 

catur, atletik dan tenis meja  

6) Meningkatkan prestasi kesenian yang terdiri dari ; seni lukis, seni teater, 

seni batik, seni musik dan seni baca Al Quran  

7) Meningkatkan proses pembinaan bidang kepramukaan, PMR, UKS dan 

KIR 

8) Meningkatkan Proses bimbingan dibidang keterampilan yang terdiri 

dari : Komputer, Otomotif, Perikanan, Tata Boga dan Menjahit  

9) Mengembangkan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

10) Meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pelanggan 

11) Mengembangkan sikap kepekaan terhadap lingkungan  

12) Meningkatkan proses pembinaan penghayatan dan pengamalan Islam 

dalam kehidupan sehari-hari.
47
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4. Keadaan Pendidik dan Peserta didik 

a. Keadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Tenaga pendidik di MAN Kembangsawit berjumlah empat puluh 

orang, tenaga pendidik laki-laki berjumlah tujuh belas orang dan tenaga 

pendidik yang perempuan berjumlah dua puluh tiga orang. Latar belakang 

pendidikan untuk pendidik adalah rata-rata Strata 1, hanya empat orang 

yang berlatar belakang pendidikan Strata 2. Tenaga pendidik yang bisa 

dikatakan kompeten karena semua memiliki ijasah sesuai dengan 

kompetensi yang diajarkan. 

Sedangkan tenaga kependidikan berjumlah sebelas orang, lima orang 

di antaranya berlatar belakang pendidikan Strata 1, dua orang yang lain 

berlatar belakang pendidikan Diploma tiga, dan tiga orang sisanya 

pendidikan terakhir SMA/MA sederajat, hanya satu orang tenaga 

kependidikan yang berlatar belakang pendidikan Strata 2, yaitu ketua 

komite. Untuk Lebih jelasnya lihat pada trasnkip dokumentasi pada 

lampiran skripsi ini.
48

 

b. Keadaan Peserta Didik 

Keadaan peserta didik di MAN Kembangsawit lima tahun terakhir 

berjumlah 2.475 siswa. Jumlah siswa MAN Kembangsawit dari tahun ke 

tahun mengalami peningkatan, dimulai dari tahun pelajaran 2011/2012 
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siswa MAN Kembangsawit berjumlah 475 siswa, tahun pelajaran 

2012/2013 berjumlah 489 siswa, tahun pelajaran 2013/2014 bejumlah 510 

siswa, pada tahun pelajaran 2014/2015 berjumlah 480 siswa, dan  jumlah 

peserta didik di tahun terakhir yaitu tahun pelajaran 2015/2016 berjumlah 

521 siswa, dengan rincian kelas X berjumlah 195 siswa, kelas XI berjumlah 

162 siswa dan kelas XII berjumlah 164 siswa. Untuk lebih jelasnya 

mengenai keadaan pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik MAN 

Kembangsawit Kebonsari Madiun dapat dilihat pada trasnkip dokumentasi 

terlampir pada skripsi ini.
49

 

 

5. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana memang komponen yang tidak bisa dipisahkan 

dalam mencapai tujuan pendidikan, karena baik tidaknya mutu pendidikan atau 

tercapainya tujuan pendidikan pada madrasah itu juga terpengaruh pada sarana 

dan prasarana yang mendukung. Sarana dan prasarana di MAN Kembangsawit 

bisa dikatakan memadai dengan luas tanah 7060 m
2 

, dengan rincian sebagai 

berikut: 

a. Tersedianya ruang pembelajaran sebanyak 19 kelas, dengan dengan fasilitas 

meja, kursi, papan tulis, dan perabotan lainnya. 
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b. Tersedianya ruang pembelajaran yang lain di antaranya ruang perpustakan, 

laboratorium IPA, laboratorium bahasa, laboratorium sosial, ruang 

komputer dan ruang sanggar seni. 

c. Tersedianya kantor ruang tata usaha, ruang guru dan ruang kepala madrasah. 

d. Tersedianya masjid, ruang BK, ruang UKS, ruang kopsis, ruang sanggar 

osis, ruang kantin, dan ruang pos jaga. 

e. Dan juga tersedia ruang MCK bagi guru dan murid, dapur dan gudang.  

Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana di MAN 

Kembangsawit dapat di lihat pada trasnkip dokumentasi terlampir dalam 

skripsi ini.
50

 

 

B. Penyajian Data Khusus 

1. Data tentang Pelaksanaan Program Kewirausahaan di MAN 

Kembangsawit 

Program kewirausahaan adalah suatu pendidikan yang diberikan untuk 

melaksanakan bimbingan atau memberikan pengetahuan kepada siswa tentang 

berbagai keahlian tertentu sebagai bekal untuk berwirausaha. Agar mudah 

dalam pembelajarannya program kewirausahaan ini dilaksanakan melalui 

keterampilan yang merupakan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh semua 

peserta didik di MAN Kembangsawit. Melalui keterampilan ini peserta didik 
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akan mendapatkan pengalaman belajar dan bisa dengan mudah memahami 

materi dan menguasi keahlian tertentu.  

Berbagai bentuk program kewirausahaan di MAN Kembangsawit 

diajarkan melalui berbagai keterampilan yang dapat menunjang keahlian 

peserta didik dan tentunya sesuai dengan daya dukung madrasah. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Drs. Ahmad Yani Musthofa, M.Pd.I selaku kepala 

madrasah, beliau mengatakan bahwa: 

Untuk keterampilan yang sudah berjalan di MAN Kembangsawit yaitu 

ada keterampilan tata busana, tata boga, otomotif, TIK, dan perikanan. 

Yang mana peserta didik diharuskan untuk memilih salah satu dari lima 

keterampilan yang disediakan.
51

  

 

Kepala madrasah Drs. Ahmad Yani Musthofa, M.Pd.I juga 

menambahkan bahwa: 

Keterampilan di mulai pada dua jam terakhir jam pelajaran yaitu pada 

jam 12.30. Untuk kelas XI dilaksanakan pada hari selasa dan kelas XII 

pada hari senin. Bagi yang memilih tata busana berkumpul di kelas tata 

busana, untuk yang memilih tata boga berkumpul di kelas tata boga, 

bagi yang memilih perikanan berkumpul di kelas perikanan dan 

sebagainya.
52

 

 

Hal ini juga dipertegas dengan hasil observasi sebagaimana ditulis 

dibawah ini: 

Di madrasah terdapat ruang jahit, ruang memasak, kolam ikan, ruang 

TIK, dan ruang otomotif. Di dalam ruang jahit terdapat  15 unit mesin 

jahit yang disediakan untuk kegiatan pembelajaran tata busana. Di 
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ruang masak juga terdapat beberapa perlengkapan masak seperti 

kompor, wajan, panci dan perlengkapan masak lainnya, disediakan 

untuk menunjang kegiatan tata boga. Terdapat lab. Komputer yang 

menyediakan sekitar 25 unit komputer untuk keterampilan TIK. 

Madrasah juga mempunyai tiga kolam ikan yang digunakan untuk 

praktik perikanan. Madrasah juga menyiapkan dua unit sepeda motor 

dan seperangkat alat bengkel yang digunakan untuk keperluan praktek 

otomotif.
53

   

 

Dengan tersedianya semua fasilitas di antaranya mesin jahit, 

perlengkapan memasak, sepeda motor beserta perlengkapan bengkel dan kolam 

ikan di madrasah, itu menandakan bahwa sebegitu pentingnya pendidikan 

dalam berwirausahaan bagi peserta didik, sehingga madrasah berupaya 

semaksimal mungkin menyediakan sarana dan prasara yang dibutuhkan dengan 

tujuan kegiatan pembelajaran berjalan efektif. 

Dari semua keterampilan yang ada seperti halnya keterampilan tata 

busana, tata boga, TIK, otomotif dan perikanan merupakan pengembangan dari 

muatan lokal. Muatan lokal dimasukkan untuk mengembangkan potensi daerah 

sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah, serta 

mengembangkan potensi madrasah. 

Dalam pelaksanaannya program kewirausahaan ini masuk dalam 

kegiatan intrakurikuler madrasah yaitu melalui mata pelajaran keterampilan 

madrasah, di antaranya yaitu keterampilan tata busana, tata boga, TIK, 

otomotif dan perikanan, hal ini mengingat begitu pentingnya program ini 
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sehingga jika dimasukkan dalam kegiatan intrakurikuler akan melibatkan 

seluruh peserta didik dan proses pembelajarannya akan lebih efektif. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh ibu Herlin Rachmawati, S.Pd bahwa: 

Alasan dimasukkan dalam mata pelajaran karena distruktur kurikulum 

sudah memuat tentang keterampilan/bahasa asing, dengan melihat 

kondisi lingkungan maka kita memilih keterampilan, dan 

memasukkannya ke dalam mata pelajaran supaya semua siswa dapat 

terlibat dan ikut serta dalam keterampilan yang disediakan oleh 

madrasah.
54

 

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh penjelasan dari Drs. Ahmad Yani 

Musthofa, M.Pd.I selaku kepala Madrasah bahwa: 

Itu menandakan bahwasanya program kewirausahaan merupakan 

barang primer yang harus ada dan dikuasai oleh siswa. sesuai dengan 

tujuan pendidikan, siswa harus terbekali perpaduan antara kognitif, 

afektif dan psikomotorik, maka program kewirausahaan dimasukan 

dalam jam pelajaran supaya dapat terpantau dengan baik.
55

 

 

Program kegiatan ini dilaksanakan pada dua jam terakhir di madrasah 

setiap hari senin dan selasa. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Herlin Rachmawati, S.Pd selaku waka kurikulum sebagai berikut: 

Pelaksanaannya yaitu dua jam terakhir jam pelajaran yaitu pada jam 

12.30. Untuk kelas XI dilaksanakan pada hari selasa dan kelas XII pada 

hari senin. bagi yang memilih tata busana mengelompok di kelas tata 

busana, untuk yang memilih tata boga mengelompok di kelas tata boga, 

bagi yang memilih perikanan mengelompok di kelas perikanan dan 

sebagainya.
56
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Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran program kewirausahaan 

melalui keterampilan ini, tenaga pendidik yang mengajar masing-masing  

keterampilan sudah menyiapkan berbagai materi yang sekiranya harus dan 

perlu dikuasai oleh peserta didik, di antaranya yaitu: 

Untuk materi tata busana meliputi dari cara menjalankan mesin jahit, 

menjahit lurus dengan membuat taplak meja, membuat rok, membuat baju, 

membuat celana, membuat gaun dan membuat baju bayi. Hal tersebut sesuai 

dengan yang dituturkan oleh Lailatul Mahfudhoh, S.Pd selaku guru tata busana 

bahwa: 

Materi yang di ajarkan yaitu pertama dari cara penggunaan mesin jahit, 

kelas X dimulai dari menjahit lurus dengan membuat taplak meja dan 

membuat rok, untuk kelas XI membuat baju membuat celana, dan kelas 

XII membuat gaun dan baju bayi.
57

 

 

Materi tata boga itu dari menu makan pagi, menu makan siang, aneka 

kue dan masih banyak lagi, untuk materi tata boga lebih cenderung ke 

hidangan makanan sehari-hari. Untuk jenis makanan dan resep yang digunakan 

itu terserah pada peserta didik, peserta didik dibebaskan memilih makanan dan 

resep yang digunakan sesuai tema masakan yang telah ditentukan, seperti yang 

diungkapkan oleh Trining Yuliarsih, S.Si bahwa: 

Untuk materi tata boga di antaranya yaitu menu makan pagi, menu 

makan siang, hidangan pembuka (salad Indonesia, puding), aneka kue, 

untuk materi tata boga intinya hidangan makanan sehari-hari. Saya 

hanya membagi tema masakan, untuk masalah menu makanan dan 
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resep yang digunakan terserah pada peserta didik, peserta didik diberi 

kebebasan memilih masakan yang akan dibuat.
58

  

 

Untuk materi perikanan meliputi teknis budidaya ikan, cara pembuatan 

pakan alternatif, pengolahan hasil ikan. Seperti halnya yang disampaikan oleh 

bapak Heru Sutopo selaku guru perikanan bahwa: 

Materi yang diajarkan yaitu mencakup gambaran umum tentang 

perikanan, teknis budidaya ikan mencakup mengukur kadar keasaman 

tanah dan suhu air serta cara pemeliharaan ikan, cara pembuatan pakan 

alternatif, pengolahan hasil ikan.
59

 

 

Materi TIK yang disampaikan yaitu meliputi membuat web/blog, power 

point, corel draw, photoshop, penginstalan komputer. Dalam pemilihan materi 

harus diupayakan yang nantinya dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran 

dan nantinya berguna ketika setelah lulus dari madrasah, sehingga apa yang 

dipelajari di madrasah tidak hanya terbatas ketika siswa duduk di bangku 

sekolah saja. Seperti halnya yang disampaikan oleh Asep Gosaki Nata M, S.Pd 

selaku guru TIK sebagi berikut: 

Materi yang diajarkan untuk ketampilan TIK ini yaitu power point, 

photoshop, corel draw membuat desain atau icon, penginstalan. Kenapa 

saya memilih power point karena di power point ini mengajarkan siswa 

untuk lebih piawai dalam membuat icon dan menata materi yang 

disampaikan ketika presentasi tugas pada waktu pembelajaran, kalau 

tatanannya enak maka presentasipun jadi nyaman. 

Rencananya nanti untuk kelas XI yang akan datang akan saya ajarkan 

juga tentang editing film. Karena sekarang di dunia nyata yang laku di 

pasaran yaitu photoshop, corel draw dan editing film,  jadi siswa harus 

menguasai itu supaya kedepannya nanti benar-benar berguna.
60

 

                                                           
58

 Lihat Transkip Wawancara 04/W/29-III/2016 pada lampiran skripsi ini. 
59

 Lihat Transkip Wawancara 05/W/12-IV/2016 pada lampiran skripsi ini. 
60

 Lihat Transkip Wawancara 07/W/26-IV/2016 pada lampiran skripsi ini. 



59 
 

 

  

Sedangkan untuk materi otomotif meliputi motor bakar yaitu mengenai 

pengertian dan jenis-jenisnya, servis kendaraan seluruh komponen mesin dan 

sistem kelistrikan pada motor. Seperi halnya yang disampaikan oleh mas Hanif 

selaku guru otomotif bahwa: 

Ruang lingkup materinya yaitu mulai awal mengenai motor bakar, 

pengertian dan jenis-jenisnya, servis kendaraan dari servis ringan 

sampai servis berat seluruh komponen mesin dan sistem kelistrikan. 

Jadi untuk kelas X materinya mulai dari pengertian motor bakar dan 

jenis-jenisnya kemudian servis ringan. Untuk kelas XI materinya yaitu 

mengenai servis berat mengacu pada seluruh komponen mesin, dan 

kelas XII yaitu sistem kelistrikan pada motor.
61

 

 

Mengenai ruang lingkup materi keterampilan di MAN Kembangsawit 

sudah dipertimbangkan dengan matang-matang, yang mana nantinya benar-

benar dapat diterapkan dan bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Sehingga 

dalam proses pembelajarannya diusahakan semaksimal mungkin peserta didik 

dapat memahami materi yang disampaikan. 

Pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam pendidikan yang dalam 

pelaksanaannya madrasah diberi kebebasan untuk memilih strategi, metode dan 

teknik pembelajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran dan peserta didik, guru serta kondisi nyata sumber daya yang 

tersedia. 

Kegiatan pembelajaran di MAN Kembangsawit pada program 

kewirausahaan melalui mata pelajaran keterampilan ini yang harus 
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diperhatikan yaitu pada proses belajar dan kompetensi. Dalam hal ini guru 

lebih menekankan pada proses belajar dan akivitas peserta didik dalam 

memperoleh pengetahuan dan keterampilan serta tidak lupa memperhatikan 

kompetensi yang harus dicapai. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Trining 

Yuliarsih, S.Si selaku guru tata boga sebagi berikut: 

Dalam kegiatan pembelajaran yang harus lebih diperhatikan yaitu 

proses belajar dan kompetensi. Jadi kita menekankan pada proses 

belajar dan aktivitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan dan 

keterampilan serta tidak lupa memperhatikan kompetensi yang harus 

dicapai.
62

 

 

Kegiatan program kewirausahaan yang diterapkan melalui mata 

pelajaran keterampilan ini lebih menekankan pada proses belajar dan aktifitas 

peserta didik dalam memperoleh pengetahuan. Jadi di sini guru atau pendidik 

sangat memperhatikan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, 

bukannya mendidik supaya nantinya siap bekerja tapi lebih memberikan 

pendidikan atau pengetahuan tentang berwirausaha kepada siswa. Untuk itu 

pendidik harus kreatif dalam memilih metode pembelajaran yang digunakan 

supaya siswa lebih mudah memahami materi yang disampaikan. 

Untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam proses pembelajaran, 

guru keterampilan menggunakan beberapa metode dalam mengajarnya, di 

antaranya yaitu guru tata busana menggunakan metode ceramah menjelaskan 

bagaimana cara mengukur, membuat pola dengan menggunakan papan tulis  
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atau monitor, kemudian demostrasi dengan memperagakan kepada siswa dan 

siswa menirukan, dan juga penugasan dengan memberikan tugas kepada siswa 

untuk membuat baju dan sebagainya, sesuai dengan yang dijelaskan oleh 

Lailatul Mahfudhoh, S.Pd selaku guru tata busana sebagai berikut:  

Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah, demonstrasi, 

menjelaskan bagaimana cara mengukur, cara membuat pola dengan 

menggunakan papan tulis dan monitor. Kemudian diperagakan, siswa 

disuruh menirukan. Dan juga penugasan dengan memberi tugas kepada 

siswa misalnya membuat baju untuk diambil nilai prakteknya.
63

 

 

Serupa dengan yang dipaparkan oleh Anis Maulana selaku siswi tata 

busana yaitu: “Bu laila cara mengajarnya itu menjelaskan dengan langsung 

mencontohkan, jadi cepat faham.” 

Hal ini juga dipertegas pada hasil observasi keterampilan tata busana 

sebagai berikut: 

Pada hari selasa pukul 12.30 bel berbunyi sebagai tanda jam 

keterampilan dimulai. Setelah semua siswa masuk guru pun memulai 

pelajaran dengan menyuruh siswa mengeluarkan kain, karena 

bertepatan pada hari ini waktunya memotong. Pada pertemuan kemarin 

guru sudah memberitahu siswa untuk membawa kain. Guru 

memberikan penjelasan bagaimana cara memotong kain dengan benar, 

kemudian memberikan instruksi untuk siswa memotong kain sesuai 

dengan pola yang dibuat pada pertemuan sebelumnya. Dan ketika ada 

siswa yang kebingungan bu Laila selaku guru tata busana dengan 

senang hati mengajari. Begitu seterusnya sampai jam pulang pelajaran 

berakhir dan dilanjutkan pertemuan berikutnya.
64

 

 

Dalam pembelajaran tata boga guru lebih banyak menggunakan metode 

penugasan, dimana peserta didik diberikan tugas memasak untuk masing-
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masing   kelompok.  Setelah siswa selasai memasak barulah guru melakukan 

penilaian dari hasil masakan peserta didik. Hal tersebut seperti yang dijelaskan 

oleh TriningYuliarsih, S.Si selaku guru tata boga bahwa: 

Saya dalam mengajar tidak terlalu banyak ceramah dan menjelaskan, 

saya hanya menyampaikan apa yang sekiranya penting saja, saya hanya 

memberikan tips-tips cara memasak yang benar bagaimana. Kemudian 

saya membagi kelompok dan memberikan tema untuk dikerjakan 

minggu depan. Untuk masalah resep saya serahkan kepada siswa 

supaya mereka berkreasi dengan masakan apa yang mereka hidangkan. 

Selanjutnya setelah semua matang barulah saya memberikan penilaian. 

Soalnya kalau saya terlalu banyak menjelaskan dan ceramah banyak 

siswa mulai bosan dan kurang bersemangat. Makanya saya membuat 

kebebasan pada siswa untuk menentukan resep masakan supaya mereka 

merasa tertantang dalam belajarnya.
65

 

 

Sama halnya yang diucapkan oleh Abida Ilmiyati selaku siswi tata boga 

bahwa: 

Metode yang digunakan biasanya memberikan tema masakan apa yang 

harus dimasak. Untuk materi biasanya diberi foto copyan tentang trik-

trik cara memasak, tapi untuk resepnya disuruh mencari sendiri.
66

 

 

Pada proses pembelajaran tata boga guru lebih memberikan kebebasan 

dan kenyamanan kepada siswa. Karena peserta didik diberikan kebebasan 

dalam memilih resep masakan yang akan mereka sajikan. Dengan begitu 

peserta didik akan lebih bersemangat dan tertantang dalam belajarnya, dengan 

peserta didik bersamangat maka diharapkan proses pembelajaran dapat berjalan 

dengan efektif. Dalam proses pembelajaran tata boga dibuat menjadi dua kloter 
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praktek memasak, jumlah peserta didik yang banyak serta alat masak tidak 

cukup, sehingga satu tema masakan dibuat dua pertemuan. 

Sedangkan metode pembelajaran yang digunakan guru otomotif dalam 

mengajar adalah ceramah dengan menjelaskan bagian-bagian pada motor 

kemudian cara kerja mesin dan lain-lain, tanya jawab dengan memberikan 

pertanyaan kepada peserta didik terkait dengan materi yang disampaikan dan 

diiharapkan peserta menjawabnya, kemudian demonstrasi dengan memberikan 

contoh bagaimana mengganti rem dengan benar, memperbaiki mesin yang 

benar dan sebagainya. Seperti yang diungkapkan oleh mas hanif selaku guru 

otomotif bahwa: 

Metode yang digunakan dalam pembelajaran yaitu ceramah dengan 

menjelaskan bagian-bagian motor, cara kerja mesin dan lain-lain, tanya 

jawab dengan memberikan umpan kepada peserta didik, dan 

demonstrasi dengan memberikan contoh bagaimana cara mengganti 

rem dengan benar, memperbaiki mesin yang tidak bisa menyala.
67

 

 

Untuk metode pembelajaran yang digunakan guru perikanan dalam 

pembalajaran yaitu ceramah yaitu menjelaskan dengan menggunakan papan 

tulis atau proyektor, dan juga demonstrasi yaitu praktek ke kolam ikan yang 

ada di madrasah atau bahkan ke luar madrasah. Tempat yang sudah dikunjungi  

untuk melaksanakan kegiatan praktek adalah tempat usaha sate lele di desa 

sukorejo, asem payung dolopo dan juga di kantor Badan Ketahan Pangan 
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madiun, seperi yang disampaikan oleh bapak Heru Sutopo selaku guru 

perikanan, yaitu: 

Kami menggunakan metode pembelajaran ceramah dengan 

menggunakan papan tulis dan proyektor untuk menjelaskan, dan juga 

demonstrasi dengan praktek ke kolam atau ke lapangan. 

Kemarin pernah ke tempat usaha sate lele di desa Sukorejo. Disana 

siswa diajari bagaimana cara membuat dan memasak sate lele dengan 

benar. Siswa juga pernah diajak ke tempat pembuatan pakan alternatif 

tempatnya yaitu di desa Asem Payung Dolopo, dan juga di kantor 

Badan Ketahanan Pangan, disana diajari tentang pengelolaan sistem 

budidaya ikan dengan biofrog.
68

 

 

Pada proses pembelajaran perikanan di kelas guru juga sering 

memberikan nasehat-nasehat kepada peserta didik, dan juga memberikan nilai-

nilai pendidikan dari kewirausahaan, yang nantinya akan sangat bermanfaat 

bagi peserta didik dikemudian hari. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi 

berikut: 

Pada proses pembelajaran tepatnya pukul 13.00 guru perikanan 

menjelaskan tentang analisis hasil usaha. Yaitu bagaimana tindakan 

seorang wirausaha sebelum melakukan usahanya. Guru menjelaskan 

dengan memberikan contoh tentang usaha budidaya ikan lele. Guru 

menjelaskan langkah awal yaitu menghitung berapa biaya yang 

dikeluarkan untuk membeli bibit lele, pakannya, dan nantinya berapa 

hasil yang diterima setelah dijual. Setelah itu semua selesai tidak lupa 

guru mengajak siswa bergurau disela-sela pembelajaran supaya peserta 

didik tidak jenuh. Dan juga memberikan nasehat kepada siswa kalau 

mereka beruntung bisa mengenyam pendidikan, oleh sebab itu sebisa 

mungkin diusahakan para siswa bisa membantu orang tua dalam 

membiayai pendidikan dengan berwirausaha.
69
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Sedangkan dalam pembelajaran keterampilan TIK metode yang sering 

digunakan adalah demonstrasi. Guru menjelaskan sekaligus mencontohkan 

bagaimana pengerjaannya. Misalnya dalam pelajaran desain grafis 

menggunakan corel draw dengan tema membuat icon whatsaap, terlebih dulu 

guru menjelaskan bagaimana membuat lingkaran dan gagang telfonnya, 

kemudian siswa menirukan. Sama halnya yang disampaikan Asep Gosaki Nata 

M, S.Pd selaku guru TIK sebagai berikut: 

Metode yang sering saya gunakan yaitu demonstrasi. Jadi saat 

pembelajaran saya memberi tema tentang apa yang dipelajari kemudian 

saya menjelaskan dengan mencontohkan dan anak-anak mengikuti.
70

  

 

Hal ini juga dipertegas pada hasil observasi keterampilan TIK sebagai 

berikut: 

Pada hari ini jam 12.30 waktunya yaitu desain grafis dengan 

menggunakan corel draw. Tema hari ini adalah membuat icon whatsaap 

dan BBM, saya menjelaskan bagaimana cara membuat lingkaran dan 

gagang telfonnya dengan mencontohkan di proyektor kemudian siswa 

mengikuti. Setelah semua selesai kemudian tugas yang dikerjakan di 

save ke dalam komputer masing-masing untuk melanjutkan tugas 

minggu depan.
71

 

 

Berdasarkan deskripsi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua 

guru keterampilan di MAN Kembangsawit dalam pembelajarannya 

menggunakan metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi dan penugasan. 

Sedangkan pendekatan pembelajaran yang digunakan menekankan pada aspek 

kompetensi dan keterampilan proses. Dengan demikian siswa akan terlibat 
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langsung dengan proses pembelajaran dan tentunya akan lebih mudah 

memahami pelajaran. 

Untuk mengetahui materi pelajaran yang diberikan dapat diserap 

peserta didik dengan baik atau tidak diadakan pengambilan nilai siswa dengan 

cara mengadakan ulangan harian, ulangan tengah semester dan ualngan akhir 

semester. Seperti halnya yang disampaikan Lailatul Mahfudhoh, S.Pd selaku 

guru tata busana bahwa: 

Untuk mengukur atau mengetahui tingkat pemahaman siswa diadakan 

ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. 

Sehingga dapat dengan jelas diketahui apakah siswa benar-benar paham 

atau tidak.
72

 

 

Mengingat pentingnya hal ini, program kewirausahaan yang 

dilaksanakan melalui berbagai keterampilan masuk dalam kegiatan 

intrakurikuler madrasah, menjadi mata pelajaran madrasah. Sehingga proses 

pembelajaran dan tingkat pemahaman peserta didik dapat terpantau dengan 

baik, serta semua peserta didik dapat terlibat langsung dan proses pembelajaran 

dapat berjalan secara efektif.  

 

2. Data tentang Dampak Positif dari Pelaksanaan Program Kewirausahaan 

dalam Peningkatan Mutu Lulusan Madrasah  

Dampak adalah akibat atau pengaruh dari sebuah tindakan yang 

dilakukan. Program kewirausahaan yang dilakukan madrasah atau sekolah 
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tentunya diharapkan mempunyai pengaruh yang baik terhadap peserta didik 

madrasah itu sendiri. Madrasah dalam perjalanannya selalu melakukan 

pengembangan baik dari segi kurikulum, pendidikan bahkan juga sarana dan 

prasarana supaya menghasilkan output yang berkualitas. 

Apalagi dalam perkembangan zaman atau globalisasi seperti sekarang 

banyak siswa dan orang tua yang lebih melirik SMK dari pada Madrasah 

Aliyah, dengan anggapan setelah lulus dari SMK mempunyai keahlian untuk 

bekerja. Jadi dengan awal mula adanya persaingan ketat dengan SMK maka 

madrasah mengembangkan pendidikannya dengan mengadakan program 

kewirausahaan melalui keterampilan, seperti halnya yang disampaikan oleh 

Herlin Rachmawati, S.Pd selaku waka kurikulum bahwa: 

Awal mula diadakan program kewirausahaan yang dilaksanakan  

melalui keterampilan ini dimulai dari persaingan ketat dengan SMK. Di 

samping kita memberikan pendidikan keagamaan juga memberikan 

pendidikan berwirausahaan melalui  keterampilan ini, untuk menyiasati 

dunia industri yang sekarang ini.
73

 

 

Hal tersebut juga diperkuat oleh Drs. Ahmad Yani Musthofa, M.Pd.I 

selaku kepala madrasah dengan mengatakan sebagai berikut: 

Latar belakangnya yaitu karena anime masyarakat, dengan diadakannya 

program kewirausahaan melalui mata pelajaran keterampilan ini maka 

harapannya setelah tamat atau lulus dari madrasah, masyarakat 

mengharapkan anak-anaknya punya keahlian, di samping  mempunyai 

ilmu agama juga mempunyai skill atau keahlian yang dikembangkan 

oleh madrasah. Jadi anime masyakat dan juga merupakan tuntuan 

zaman, anak harus punya bekal keahlian atau keterampilan.
74
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Menurut pandangan masyarakat, mereka lebih menginginkan anak-

anaknya sekolah di lembaga pendidikan yang nantinya setelah lulus 

mempunyai keahlian atau keterampilan tertentu, di samping dibekali dengan 

ilmu-ilmu agama yang baik,  juga dibekali keahlian atau keterampilan yang 

dikembangkan oleh madrasah. Jadi berawal dari dorongan anime masyarakat 

dan merupakan tuntutan zaman, lulusan dari lembaga pendidikan yang 

khususnya di bawah naungan Kementerian Agama juga harus mempunyai 

bekal keahlian atau keterampilan. 

Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidik memiliki posisi yang 

penting. Tercapainya tujuan pembelajaran tergentung dari profesionalisme guru 

dan berkompeten dibidangnya. Madrasah menyiapkan tenaga pendidik yang 

berkompeten untuk pelaksanaan pendidikan kewirausahaan supaya dalam 

pembelajarannya dapat mencapai kompetensi dan tujuan pendidikan yang 

direncanakan. Untuk tata boga yang mengajar yaitu guru biologi tapi sudah 

mengikuti pelatihan tentang boga, sedangkan guru tata busana memang 

sertifikasinya di bidang keterampilan sehingga berkompeten pada bidang tata 

busana. Untuk otomotif bekerjasama dengan bengkel, jadi pengajarnya 

memang mempunyai kompetensi perbengkelan. Perikanan juga bekersama 

dengan kantor Badan Ketahanan Pangan, sedangkan TIK pengajarnya yaitu 
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guru mapel sendiri yang penting menguasai tentang masalah komputer. Seperti 

yang dijelaskan oleh Herlin Rachmawati, S.Pd selaku waka kurikulum yaitu: 

Mengenai tenaga pendidik keterampilan kami memang memilih 

pengajar yang benar-benar berkompeten pada bidangnya. Untuk  guru 

tata busana itu memang sertifikasinya keterampilan, sedangkan tata 

boga yang mengajar guru mapel biologi tapi pernah mengikuti pelatihan 

boga, untuk otomotif  bekerja sama dengan bengkel jadi pengajarnya 

memang mempunyai kompetensi perbengkelan, perikanan bekerjasama 

dengan kantor Badan Ketahanan Pangan, sedangkan untuk keterampilan 

TIK pengajarnya dari guru mapel yang penting bisa menguasai masalah 

komputer.
75

  

 

Pengadaan program kewirausahaan melalui mata pelajaran 

keterampilan ini juga mendapat antusias yang baik dari hampir semua siswa, di 

antaranya yaitu: 

Siswa tata busana yang bernama Anis Maulana, dia mengatakan: 

Alasan memilih tata busana karena dirumah punya mesin jahit, jadi 

saya pengen bisa menjahit. Saya memilih tata busana soalnya kalau 

belajar di rumah susah fahamnya, tapi kalau belajar dengan bu guru 

cepat faham.
76

 

 

Siswa tata boga yang bernama Abida Ilmiyati, dia mengatakan: 

Dengan diadakannya keterampilan tata boga ini sangat bagus, karena 

siswa yang belum bisa memasak jadi bisa memasak, karena belajar 

terus. Dan juga bisa menjadi tempat untuk menyalurkan hoby, karena 

saya hoby memasak.
77
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Siswa perikanan yang bernama Andika Setiawan mengatakan: 

 

Dengan diadakannya keterampilan perikanan ini membuat saya tertarik  

ingin menambah wawasan tentang perikanan, dan saya juga mempunyai 

keinginan untuk usaha budidaya ikan sendiri, makanya saya memilih 

keterampilan perikanan untuk belajar tentang bidang perikanan.
78

 

 

Lailatul Mahfudhoh, S.Pd selaku guru tata busana menambahkan: 

Siswa sangat antusias dengan diadakannya pendidikan kewirausahaan 

ini. Siswa yang memilih tata busana juga banyak, dan juga tekun dalam 

belajarnya. Ketika ada lulusan yang berkunjung ke madrsah saya tanya 

ternyata ada siswa yang kuliah sambil membuat tas, membuat rajutan 

dan sebagainya. Kemarin ada juga lulusan yang tidak kuliah itu ikut 

BLK (Balai Latihan Kerja), yang waktu itu bu Munif selaku istri bapak 

Munif Ahsani mantan kepala MAN Kembangsawit sebelum bapak 

Ahmad Yani mempunyai jaringan BLK di Surabaya, Jadi siswa yang 

tidak melanjutkan kuliah diajak untuk ikut BLK. Disana anak-anak 

diikutkan semacam tryning kemudian diberi bantuan perangkat alat 

jahit dan bisa digunakan untuk membuka usaha dirumah.
79

 

 

Alumni MAN Kembangsawit pun juga memberikan komentar terkait 

dengan diadakannya program kewirausahaan melalui mata pelajaran 

keterampilan tata busana, yang telah disampaikan oleh Yosi alaumni tahun 

2011 yaitu: 

Setelah menekuni pengetahuan dan cara-cara menjahit, saya jadi bisa 

menjahit, membuat rok dan baju, meskipun belum mahir sangat. Berkat 

mempelajari tata busana memudahkan saya ketika bekerja di 

perusahaan tekstil di bagian menjahit. Jadi ketika pertama bekerja bisa 

langsung menyesuaikan dan bekerja dengan baik tanpa ada halangan. 

Berhubung saya tidak kuliah karena ingin membantu orang tua, jadi 

dengan mempelajari tata busana ketika masih di MAN sangat 

bermanfaat sekali, sehingga saya dapat membantu kedua orang tua 

untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan menjahit.
80
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Alumni Tahun 2012 yang bernama Fathul Hadi yang dulu mengikuti 

keterampilan perikanan mengatakan bahwa: 

Dengan menekuni bidang perikanan memberikan pengalaman dan 

pengetahuan yang baru, yaitu tentang budidaya ikan. Setelah lulus saya 

membuat kolam sebanyak 3 buah, dan saya isi dengan ikan lele. Saya 

kan kuliah, jadi dengan budidaya ikan merupakan cara usaha yang 

sangat baik untuk dijadikan sebagai usaha sampingan, karena tidak 

memakan waktu untuk beraktivitas. Dengan memelihara ikan dapat 

memberi uang tambahan yang dapat digunakan untuk biaya kuliah.
81

 

 

Alumni Tahun 2012 juga yang bernama Anas Bahtiar yang dulu 

mengikuti keterampilan otomotif memberikan komentar bahwa: 

Manfaat yang dirasakan yaitu ketika waktu pelajaran keterampilan 

otomotif diberikan pengetahuan  tentang sistem bakar sepeda motor, 

kelistrikan, sispensi, cara tambal ban dan sebaginya, dapat memperbaiki 

motor ketika rusak, paling tidak mengetahui penyebabnya. Karena saya 

tidak kuliah karena kurang tertarik dan juga karena tidak punya biaya 

makanya saya bekerja di bengkel motor. Jadi keterampilan otomotif 

berguna karena memberikan pengetahuan tentang perbengkelan sepeda 

motor sehingga dapat saya terapkan ketika bekerja di bengkel.
82

 

 

Dari tanggapan tersebut, sudah jelas bahwa dengan diadakannya 

program kewirausahaan melalui mata pelajaran keterampilan tentunya sangat 

berdampak positif bagi peningkatan mutu lulusan madrasah. Yang awalnya 

Madrasah Aliyah terkenal hanya menghasilkan lulusan yang hanya menguasai 

ilmu agama dan umum saja, tetapi sekarang lulusan madrasah juga mempunyai 

keahlian atau keterampilan. Sehingga dapat membantu orang tua tentang 
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masalah biaya untuk mencukupi kebutuhan dan juga untuk membantu biaya 

kuliah. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Drs. Ahmad Yani Musthofa, 

M.Pd.I selaku kepala madrasah bahwa: 

Dampaknya yaitu selain madrasah menyajikan berbagai ilmu atau 

pendidikan umum dan agama, madrasah juga menyajikan berbagai 

keahlian untuk siswa. jadi siswa mempunyai bekal untuk terjun di 

masyarakat. Setelah keluar dari madrasah ia tinggal mengembangkan 

keahliannya. Misalnya dia punya keahlian tentang perikanan, ya tinggal 

di kembangkan dengan membuat kolam sendiri dan ternak ikan dan 

sebagainya. Dampaknya sangat positif bagi anak setelah keluar atau 

lulus dari madrasah. Kalaupun kuliah keahlian bisa dijadikan usaha 

sampingan sehingga bisa membantu orang tua.
83

 

 

Tujuan  dilaksanakannya program ini bukan untuk menyiapkan tenaga 

kerja, tapi untuk memberikan pendidikan dan pengetahuan berwirausaha 

kepada peserta didik. Karena terdapat tiga ranah yang harus dicapai siswa, 

yaitu kognitif siswa harus pandai tentang ilmu agama dan ilmu umum, afektif 

yaitu karena mendapat pendidikan agama diharapkan siswa mempunyai 

akhlak, etika dan kepribadian yang baik, dan juga psikomotorik yaitu 

mempuyai skill atau keahlian yang ia pelajari, baik keterampilan dalam hal 

keagamaan dan juga keterampilan berwirausaha. Seperti yang disampaikan 

oleh Drs. Ahmad Yani Musthofa, M.Pd.I selaku kepala sekolah yaitu: 

Urgensinya yaitu merupakan tuntutan zaman.  Lulusan madrasah itu 

tidak hanya pandai tapi harus punya skill, maka dari itu ada tiga ranah 

yang harus dikuasai siswa yaitu kognitif, afektif dan psikomotor. 

Kognitif, dia itu harus pintar dari segi pengetahuan. Afektif, dalam 

pendidikan agama diharapkan dia punya akhlak, etika dan kepribadian 
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yang baik, karena seorang peserta didik itu harus mempunyai akhlak 

dan etika yang baik. Psikomotor, puya skill atau keahlian yang ia 

pelajari, semuanya harus terpadu. Jadi urgensinya setelah setelah lulus 

dari madrasah siswa harus punya skill yang dipelajari dari madrasah. 

Bukannya kami menyiapkan tenaga kerja bukan tapi untuk memberikan 

pendidikan dan pengetahuan untuk berwirausaha.
84

 

 

Karena sifatnya begitu penting dalam meningkatkan pendidikan pada 

peserta didik dalam keterampilan ini madrasah merumuskan berbagai 

kompetensi yang harus dikuasai dan dicapai oleh peserta didik sebagai syarat 

kelulusan, di antaranya yaitu seperti yang disampaikan Lailatul Mahfudhoh, 

S.Pd selaku guru tata busana bahwa: 

Kompetensi yang harus dicapai yaitu siswa harus bisa menjahit setelah 

lulus. Membuat kemeja, baju rok dan sebagainya. Jadi peserta didik 

harus bisa menerapkan di rumah apa saja yang sudah dipelajarinya di 

madrasah dengan baik dan benar.
85

 

 

Hal serupa yang di ucapkan oleh mas Hanif selaku guru otomotif yaitu: 

Kompetensi yang harus dicapai peserta didik yaitu peserta didik harus 

bisa menjelaskan apa itu otomotif, bisa membaca gambar-gambar 

terkait mesin dan sebagainya, dan yang paling utama yaitu bisa 

memperbaiki motor-motor yang rusak, paling tidak bisa memperbaiki 

motornya sendiri.
86

 

 

Program kewirausahaan melalui mata pelajaran keterampilan di MAN 

Kembangsawit  bertujuan untuk memberikan bekal keterampilan dan keahlian 

yang bermanfaat bagi siswa untuk mengembangkan kehidupannya sebagai 

pribadi dan anggota masyarakat, sehingga lulusan MAN Kembangsawit tidak 
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hanya pandai dalam pengetahuan keagamaan dan pengetahuan umum saja, 

namun juga mempunyai keahlian dan terampil. 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis Data tentang Pelaksanaan Progaram Kewirausahaan Di MAN 

Kembangsawit 

Seiring dengan pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta tuntutan pembangunan nasional, upaya dalam meningkatkan mutu lulusan 

madrasah kerap dilakukan. Karena Masyarakat sekarang tidak lagi puas dengan 

madrasah yang hanya mengemban misi keagamaan saja. Akan tetapi kepuasan 

orang tua sudah beralih pada kebutuhan yang bersifat materi dan fisik, sehingga 

lulusan madrasah juga harus bisa mendapatkan pekerjaan seperti lulusan lainnya. 

Hal ini merupakan tantangan bagi madrasah karena tidak hanya menciptakan 

manusia yang matang dalam bidang agama tetapi juga memiliki pengetahuan dan 

keterampialan atau keahlian. 

Sebagaimana deskripsi data pada BAB III, dapat diketahui bahwa dalam 

peningkatan mutu lulusan madrasah di MAN Kembangsawit dilakukan dengan 

pengembangan muatan lokal yang diarahkan pada program kewirausahaan yang 

dilaksanakan melalui mata pelajaran keterampilan yang dapat menunjang keahlian 

peserta didik dan tentunya sesuai dengan daya dukung madrasah. Untuk berbagai 

program kewirausahaan yang sudah berjalan di MAN Kembangsawit yaitu ada 
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tata busana, tata boga, TIK, otomotif dan perikanan. Yang mana peserta didik 

diharuskan memilih salah satu dari keterampilan yang disediakan.
87

 

Hal tersebut sesuai dengan manajemen mutu terpadu yang dijelaskan pada 

BAB II bahwa manajemen mutu terpadu (Total Quality Management) merupakan 

suatu sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan yang 

mengupayakan perbaikan secara berkesinambungan.
88

 Yang dimaksud berbasis 

pelanggan yaitu madrasah mengembangkan dan meningkatkan kualitas terutama 

pendidikannya yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan diminati oleh 

masyarakat.  

Tentunya demi kelancaran dan kesuksesan pembelajaran madrasah 

berupaya menyediakan sumber daya madrasah untuk kelancaran jalannya kegiatan 

pembelajaran, terutama sarana dan prasaran sebagai penunjang proses 

pembelajaran. Sarana dan prasarana kegiatan pendidikan kewirausahaan MAN 

Kembangsawit di antaranya yaitu: 

1. Ruang tata busana beserta lima belas unit mesin jahit yang bisa digunakan oleh 

siswa. 

2. Ruang tata boga beserta seperangkat perlengkapan alat masak yang dapat 

digunakan peserta didik praktek masak. 
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3. Ruang komputer beserta dua puluh lima unit komputer untuk menunjang 

pembelajaran TIK. 

4. Ruang otomotif dan dua unit sepeda motor beserta seperangkat peralatan 

bengkel untuk menunjang proses pembelajaran otomotif. 

5. Ruang perikanan beserta tiga buah kolam ikan yang digunakan peserta didik 

untuk praktek budidaya ikan.
89

  

Dengan menyadari begitu pentingnya pelaksanaan program kewirausahaan 

ini maka sengaja diprogramkan untuk masuk dalam kurikulum madrasah, 

sehingga terdapat berbagai kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik, 

layaknya mata pelajaran yang lainnya.  

program  kewirausahaan ini dilaksanakan dua jam pelajaran setiap 

minggunya, satu jam pelajarannya empat puluh lima menit, jadi waktu 

pembelajarannya sembilan puluh menit setiap minggunya. Pelaksanaannya 

dijuruskan disetiap bidang kewirausahaan masing-masing, peserta didik 

mengelompok sesuai dengan kelasnya masing-masing, untuk peserta didik yang 

memilih tata busana mengelompok dengan kelas tata busana, peserta didik yang 

memilih tata boga mengelompok dengan kelas tata boga, peserta didik yang 

memilih TIK mengelompok dengan kelas TIK, peserta didik yang memilih 
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otomotif mengelompok dengan kelas otomotif dan bagi peserta didik yang 

memilih perikanan mengelompok dengan kelas perikanan.
90

 

Berdasarkan kurikulum standar yang telah ditentukan secara nasional, 

sekolah bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum baik dari standar 

materi dan proses penyampaiannya. Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada 

manfaat dan relevansinya terhadap siswa, sekolah harus menciptakan suasana 

belajar yang menyenangkan dan melibatkan semua indra dan lapisan otak serta 

menciptakan tantangan agar siswa tumbuh dan berkembang secara intelektual 

dengan menguasai ilmu pengetahuan, terampil memiliki sikap arif dan bijkasana. 

 Karena merupakan bagian dari kurikulum peserta didik dapat terlibat 

langsung dalam proses pembelajaran, dengan adanya interaksi dengan lingkungan 

pembelajaran secara langsung peserta didik dapat dengan mudah memahami 

materi yang disampaikan. 

Ruang lingkup materi yang perlu disampaikan kepada peserta didik di 

antaranya yaitu: 

1. Tata busana mencakup: cara menjalankan mesin jahit, menjahit lurus dengan 

membuat taplak, membuat rok, membuat baju, membuat celana, dan membuat 

baju bayi.
91
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2. Tata boga mencakup: pengenalan kepada seluruh alat masak, bahan makanan, 

bumbu dan rempah-rempah. Menu makan pagi, menu makan siang, salad 

tradisional.
92

 

3. TIK mencakup: power point (cara mendesain slide dan penyajian power point 

yang menarik), corel draw, photoshop, dan rencana tahun depan akan ditambah 

dengan editing film.
93

 

4. Otomotif mencakup: sistem motor bakar, servis komponen-komponen mesin 

dan sistem kelistrikan pada sepeda motor.
94

 

5. Perikanan mencakup: gambaran umum tentang perikanan, teknis budidaya ikan 

(cara mengukur keasaman tanah dan suhu pada air serta cara pemeliharaan 

ikan), cara pembuatan pakan alternatif, pengolahan hasil ikan.
95

 

Pembelajaran adalah inti dari pendidikan, karena baik buruknya mutu 

pendidikan sangat ditentukan oleh baik buruknya proses pembelajaran. 

Pembelajaran merupakan kegiatan utama dalam pendidikan sehingga dalam 

pelaksanaannya madrasah diberi kebebasan dalam memilih metode pembelajaran 

dan teknik pembelajaran yang paling efektif sesuai dengan karakteristik mata 

pelajaran dan peserta didik, guru serta kondisi nyata sumber daya yang tersedia. 

Pelaksanaan program kewirausahaan melalui mata pelajaran keterampilan 

di MAN Kembangsawit ini sangat memperhatikan proses pembelajaran dan juga 
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kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Jadi pendidik sangat 

memperhatikan strategi dan metode yang digunakan, bagaimana evaluasinya, 

bagaimana aktifitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, nilai, sikap 

serta dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Supaya dalam proses pembelajaran berjalan dengan efektif, pendidik harus 

kreatif dalam memilih dan menggunakan metode yang digunakan di antaranya 

yaitu:   

1. Pada tata busana pendidik menggunakan metode ceramah, demonstrasi dan 

penugasan. Dalam proses pembelajarannya pendidik menjelaskan dengan 

menggunakan papan tulis atau proyektor, kemudian diteruskan dengan 

memberikan contoh tentang bagaimana cara mengukur, membuat pola, 

menggunting kain yang benar sampai dengan menjahit. Kemudian peserta 

didik diberikan tugas sesuai dengan apa yang telah disampaikan, misalnya di 

berikan tugas memotong dan menjahit untuk melihat sejauh mana pemahaman 

peserta didik.
96

 

2. Pada tata boga pendidik cenderung menggunakan metode penugasan. Dalam 

kelas pendidik hanya menjelaskan sedikit mengenai materi yang akan 

ditugaskan kepada peserta didik, kemudian membagi tugas dengan 

memberikan tema pada masing-masing kelompok. Setelah peserta didik selesai 

memasak barulah pendidik memberikan penilaian dan memberikan evaluasi 
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kepada peserta didik tentang hasil masakannya. Pada proses pembelajarannya 

peserta didik diberikan kebebasan untuk memilih menu masakan dan resep 

yang digunakan sesuai tema masakan yang diberikan. Dengan adanya 

kebebasan ini peserta didik merasa semangat dan tertantang untuk belajar lebih 

giat.
97

 

3. Pada TIK pendidik cenderung menggunakan metode demontrasi. Jadi pendidik 

memberikan sebuah tema kemudian menjelaskan dengan memberikan contoh. 

Kemudian peserta didik menirukan apa yang telah diajarkan.
98

 

4. Pada otomotif pendidik menggunakan metode ceramah dengan memberikan 

penjelasan mengenai bagian mesin motor, cara kerja motor bakar dan sistem 

kelistrikan pada motor dengan menggunakan papan tulis dan proyektor. Tanya 

jawab dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik dan peserta didik 

dianjurkan memberikan umpan balik dari pertanyaan yang diberikan. 

Kemudian juga menggunakan metode demonstrasi ketika mengajarkan cara 

membongkar motor, cara memperbaiki mesin motor dan sebagainya.
99

 

5. Pada perikanan pendidik menggunakan metode ceramah dengan menggunakan 

papa tulis dan proyektor mengenai cara dan teknis budidaya ikan, pengelolaan 

ikan yang benar dan sebagainya. Dan juga menggunakan metode demontrasi 
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dengan terjun langsung ke kolam ikan yang ada di madrasah atau praktek di 

luar madrasah.
100

 

  Berdasarkan materi yang sudah diuraikan dalam BAB II, dijelaskan 

bahwa terdapat macam-macam metode yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran program kewirausahaan di MAN Kembangsawit. Metode yang 

sering digunakan oleh pesrta didik yaitu ceramah, demonstrasi dan penugasan.
101

 

Pemilihan metode tersebut tentunya tidak lepas dari berbagai pertimbangan 

mengenai metode pembelajaran dengan materi yang diajarkan guna mencapai 

proses pembelajaran yang efektif. Dengan melibatkan peserta didik dalam proses 

pembelajaran secara langsung dengan memberikan penugasan tentunya akan 

memberikan pengalaman belajar dan peserta didik lebih memahami materi yang 

diajarkan. 

Untuk mengetahui apakah peserta didik benar-benar menguasai pelajaran 

dan materi yang disampaikan, semua guru mata pelajaran keterampilan 

memberikan ulangan harian, membuat soal-soal untuk ulangan tengah semester 

dan ulangan semester dan juga tugas praktek, sehingga peserta didik harus benar-

benar belajar dengan baik supaya mendapatkan nilai yang baik untuk lulus. 
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B. Analisis Data tentang Dampak Positif dari Pelaksanaan Program 

Kewirausahaan dalam Peningkatan Mutu Lulusan Madrasah 

Upaya dalam meningkatkan mutu lulusan madrasah dengan 

mengembangkan pendidikannya yaitu melalui pendidikan kewirausahaan tentunya 

mempunyai pengaruh atau dampak yang baik pada peserta didik. Seperti era 

industri seperti sekarang ini di mana orang tua mempunyai harapan lebih pada 

lembaga pendidikan terkait pendidikan yang diberikan dengan masa depan anak-

anaknya kelak. 

Apalagi pemerintah sekarang sangat mendukung kepada sekolah kejuruan 

yang lebih mengedepankan peserta didiknya untuk siap dalam memasuki dunia 

kerja, yang sekarang cukup diminati oleh pelanggan. Karena sudut pandang atau 

keyakinan dari masyarakat yang beranggapan anaknya dapat bekerja setelah lulus 

dari sekolah kejuruan, maka madrasah mempunyai inisiatif mengadakan 

pendidikan kewirausahaan melalui mata pelajaran keterampilan ini, dengan 

harapan setelah tamat atau lulus dari madrasah, peserta didik mempunyai keahlian 

atau keterampilan. Di samping  menguasai ilmu agama juga mempunyai skill atau 

keahlian yang dikembangkan oleh madrasah. Jadi dari harapan masyakat dan juga 

merupakan tuntuan zaman, peseta didik harus punya bekal keahlian atau 

keterampilan.
102
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Dalam meningkatan mutu lulusan madrasah, Efektifitas sekolah dinilai 

menurut indikator multi-tingkat dan multi-segi. Penilaian efektivitas sekolah harus 

mencakup proses pembelajaran dan metode untuk membantu kemajuan sekolah. 

Oleh karena itu, penilaian efektivitas meliputi input, proses, dan output sekolah. 

4) Input Pendidikan 

Input  pendidikan meliputi hal-hal berikut. 

f) Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. 

g) Sumber daya tersedia dan siap. 

h) Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. 

i) Memiliki harapan prestasi yang tinggi. 

j) Fokus pada pelanggan. 

5) Proses 

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki karakteristik proses 

sebagai berikut. 

o) Proses belajar mengajar yang efektivitasnya tinggi. 

p) Kepemimpinan yang kuat. 

q) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib. 

r) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. 

s) Sekolah memiliki budaya mutu. 

t) Sekolah memiliki team work yang kompak, cerdas dan dinamis. 

u) Sekolah memiliki kewenangan/kemandirian. 
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v) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan masyarakat. 

w) Sekolah memiliki keterbukaan manajemen. 

x) Sekolah memiliki kemauan untuk berubah. 

y) Sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. 

z) Sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. 

6) Output 

Output berupa: 

a. Prestasi akademik, seperti nilai UN yang tinggi, berpikir kritis, kreatif, 

rasional dan ilmiah 

b. Prestasi non akademik, misalnya keingintahuan yang tinggi, kejujuran, 

kerjasama yang baik, kedisiplinan dan sebagainya.
103

 

Dengan adanya tujuan, sasaran mutu, pengelolaan tenaga kependidikan 

yang efektif, memiliki team work yang kompak dan dinamis seperti pengangkatan 

tenaga pendidik dari luar sebagai bentuk kerjasama dalam bentuk mencapai tujuan 

pembelajaran, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan mutu pendidikan 

madrasah, terutama pada pendidikan kewirausahaannya. 

Untuk mencapai tujuan pembelajaran dari program kewirausahaan ini 

pendidik mempunyai posisi yang sangat penting pada berlangsungnya proses 

pembelajaran. Tercapainya tujuan pembelajaran berpengaruh pada kompetensi 
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pendidik yang sesuai pada bidangnya. Karena madrasah sangat memperhatikan 

hal tersebut tenaga pendidik pada mata pelajaran keterampilan ini sebagian di 

ambilkan dari luar. Madrasah bekerjasama dengan kantor Badan Ketahan Pangan 

mengenai tenaga pendidik keterampilan perikan, supaya dapat memberikan materi 

yang tepat tentang teknik pembudidayaan ikan. Sedangkan otomotif bekerjasama 

dengan bengkel, jadi untuk tenaga pendidik otomotif dipilih orang yang benar-

benar paham dan menguasai ilmu perbengkelan. Tata busana memang 

pendidiknya mempunyai sertifikasi keterampilan, jadi memang lihai dalam hal 

menjahit. Untuk tata boga yang mengajar itu dari guru madrasah sendiri tetapi 

pernah mengikuti pelatihan boga sehingga dapat dipastikan dapat mengajar tata 

boga dengan baik. Sedangkan untuk TIK pendidiknya tidak mempunyai 

kompetensi khusus di bidang TIK, tetapi  sanggup memberikan pelajaran terkait 

komputer kepada siswa, oleh sebab itu diberi tanggung jawab mengajar 

keterampilan TIK.
104

  

Dalam pelaksanaanya program kewirausahaan ini mendapat antusias yang 

baik dari peserta didik. Siswi tata busana yang bernama Anis Maulana 

mengatakan sangat membantu sekali dengan adanya program kewirausahaan 

melalui keterampilan menjahit, karena dengan belajar menjahit bersama teman-

teman di madrasah lebih mudah dipahami dari pada belajar menjahit sendiri di 
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rumah.
105

 Siswi tata boga yang bernama Abida Ilmiyati mengatakan dengan 

diadakan program kewirausahaan melalui keterampilan tata boga ini sangat bagus, 

karena bagi siswi yang belum bisa memasak, menjadi bisa memasak karena selalu 

belajar memasak bersama-sama, dan juga bisa menjadi tempat untuk menyalurkan 

hoby.
106

 Siswa perikanan yang bernama Andika Setiawan juga mengatakan 

dengan diadakan program kewirausahaan melalui keterampilan ini sangat 

menarik, dapat menambah pengetahuan segala hal tentang perikanan dan juga 

memberi motivasi serta tata cara berwirausaha dibidang perikanan kepada 

siswa.
107

  

Bu Lailatul Mahfudhoh juga menambahkan siswa sangat antusias dengan 

diadakannya program kewirausahaan ini, tidak hanya antusias belajar di madrasah 

tapi juga antusias dalam penerapannya setelah lulus. Ada siswa yang kuliah 

sambil membuat tas, membuat rajutan dan sebagainya. Bahkan ada juga lulusan 

yang tidak kuliah itu ikut BLK (Balai Latihan Kerja), di Surabaya yang disalurkan 

lewat Ibu Munif selaku istri bapak Munif Ahsani mantan kepala MAN 

Kembangsawit sebelum bapak Ahmad Yani. Disana anak-anak diikutkan tryning 

kemudian diberi bantuan perangkat alat jahit dan bisa digunakan untuk membuka 

usaha dirumah. 
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Para alumni lulusan MAN Kembangsawit pun juga sangat antusias dengan 

program kewirausahaan ini, bahkan mereka menerapkan program kewirausahan 

sesuai bidang yang mereka pelajari, ada yang rela tidak kuliah dan bekerja karena 

ingin membantu keuangan orang tuanya, yaitu dengan bekerja di perusahaan 

tekstil dibagian menjahit, karena dulu belajar tata busana makanya sekarang 

menekuni pekerjaan di bidang jahit karena dulu sudah mempelajari dasar-

dasarnya tinggal mengembangkan saja. 

Dan ada juga lulusan yang kuliah sambil budidya ikan, melakukan usaha 

perikanan. Perikanan merupakan salah satu usaha yang tidak memerlukan waktu 

banyak untuk mengerjakannya sehingga cocok untuk usaha sampingan. Jadi ada 

juga lulusan yang kuliah dengan melakukan usaha budidaya ikan lele, sehingga 

hasilnya dapat membantu menambah uang kebutuhan kuliah.  

Menurut Peggy A. Lambing & Charles R. Kuehl dalam buku 

Entrepreneurship kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang 

membangun suatu value dari yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh 

orang banyak. Menurut Peggy, setiap wirausahawan (entrepeneur) memiliki 

empat unsur pokok, yaitu: 

1. Kemampuan (hubungannya dengan IQ dan skill) 

a. Dalam membaca peluang 

b. Dalam berinovasi 
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c. Dalam mengelola 

d. Dalam menjual 

2. Keberanian (hubungannya dengan EQ dan mental) 

a. Dalam mengatasi ketakutan 

b. Dalam mengendalikan resiko 

c. Untuk keluar dari zona kenyamanan 

3. Keteguhan hati (hubungannya dengan motivasi diri) 

a. Persistence (ulet), pantang menyerah 

b. Determinasi (teguh akan keyakinannnya) 

c. Kekuatan akan pikiran (power of mind) bahwa anda juga bisa 

Selain empat unsur pokok tersebut program kewirausahaan di MAN 

Kembangsawit secara tidak langsung juga mengajarkan nilai-nilai dari sifat 

seorang wirausawan melalui tugas-tugas yang diberikan pada saat pembelajaran, 

di antaranya yaitu: 

1. Percaya Diri 

2. Berorientasi pada Tugas dan Hasil 

3. Pengambil Resiko 

4. Kepemimpinan 

5. Keorisinilan 

6. Berorientasi ke Masa Depan
108
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Dengan mengajarkan tentang unsur-unsur pokok dan sifat-sfat 

wirausahawan kepada siswa, yang tentunya mempunyai dampak positif pada 

siswa. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak kepala madrasah 

sebelumnya bahwasanya maksud dan tujuan diadakannya program kewirausahaan 

ini bukan untuk menyiapkan peserta didik untuk masuk ke dalam dunia kerja, 

tetapi lebih memberikan pendidikan kepada peserta didik bagaimana cara untuk 

memulai sebuah usaha dengan membekali diri dengan keahlian. Yang nantinya 

dengan harapan peserta didik tidak hanya melanjutkan pendidikan ke perguruan 

tinggi saja tetapi juga bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat dengan 

berbagai keahlian masing-masing. Minimal keahlian tersebut dapat membantu dan 

bermanfaat untuk dirinya sendiri.
109

    

Dengan demikian program kewirausahaan dapat meningkatkan mutu 

lulusan di MAN Kembangsawit. Madrasah yang dengan tujuannya mencetak 

peserta didik yang unggul dan berprestasi baik dibidang pengetahuan umum dan 

keagamaan saja tapi juga dapat memberikan ilmu dan pengetahuan tentang 

keterampilan dan keahlian yang bermanfaat bagi peserta didik sehingga dapat 

mengembangkan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari penjelasan yang telah disampaikan di atas, maka dalam penelitian ini 

dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. MAN Kembangsawit dalam upaya peningkatan mutu lulusan madrasah dengan 

melakukan pengembangan muatan lokal yang diarahkan pada program 

kewirausahaan yang dilaksanakan melalui mata pelajaran keterampilan dengan 

tujuan dapat menunjang keahlian peserta didik. Program kewirausahaan yang 

sudah berjalan di MAN Kembangsawit yaitu tata busana, tata boga, TIK, 

otomotif dan perikanan. Program kewirausahaan melalui keterampilan ini 

dilaksanakan pada dua jam terakhir pelajaran setiap minggunya. Yaitu dengan 

cara penjurusan/pengelompokan sesuai bidang kewirausahaan yang dipilih, 

peserta didik berkumpul sesuai dengan kelas keterampilan yang dipilih oleh 

masing-masing peserta didik. Karena merupakan bagian dari kurikulum dan 

masuk pada mata pelajaran dalam pelaksanaannya sangat memperhatikan 

proses pembelajaran dan kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. 

Melalui penjelasan bahwa materi tersebut ada manfaatnya terhadap siswa, 

madrasah harus menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan 
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melibatkan semua indra serta menciptakan tantangan agar peserta didik tumbuh 

dan berkembang secara intelektual dengan menguasai ilmu pengetahuan dan 

terampil. 

2. Dampak positif dari pelaksanaan program kewirausahan dalam meningkatkan 

mutu lulusan madarsah ini yaitu mampu menyiapkan dan memberikan keahlian 

atau keterampilan serta pengetahuan kepada peserta didik tentang 

berwirausaha. Dengan memberikan program kewirausahaan melalui mata 

pelajaran keterampilan dengan cara memberi materi dan tugas praktek pada 

peserta didik, secara tidak langsung peserta didik akan mengenal dan 

menguasai unsur pokok serta sifat-sifat wirausahawan, diantaranya yaitu 

kemampuan, keberanian, keteguhan hati, percaya diri, berorientasi pada tugas 

dan hasil, pengambil resiko, kepemimpinan, keorisinilan dan berorientasi ke 

masa depan. Yang tentunya sangat bermanfaat jika peserta didik mengetahui 

dan mempunyai sifat-sifat tersebut. 

 

B. Saran  

1. Untuk madrasah, pendidikan kewirausahaan dalam dunia pendidikan dapat 

dijadikan sebagai langkah alternatif dalam meningkatkan mutu pendidikan 

madrasah dan tetap terus diterapkan sehingga menghasilkan lulusan madrasah 

yang berkualitas dalam ilmu pendidikan agama dan pendidikan umum serta 

memiliki keahlian dan terampil. 
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2. Untuk tenaga pendidik yang dari luar seperti dari bengkel dan Badan 

Ketahanan Pangan hendaknya memperkaya wawasan dalam memanajemen 

pembelajaran dan pengelolaan kelasnya, sehingga dalam proses pembelajaran  

mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. 

3. Untuk peserta didik, hendaknya terus mengasah dan mengembangkan minat, 

bakat dan potensinya serta terus mendalami wawasan keilmuan sesuai dengan 

bidang keterampilan masing-masing untuk selanjutnya diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 
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