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ABSTRAK 

Maulana Septa Pratama, Yogik. 2019. Implementasi Manajemen Pendidikan Kewirausahaan 

di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Muhammad 

Toyib, M.Pd.  

 

Kata Kunci:Manajemen Pendidikan, Kewirausahaan, Madrasah. 

 

Pendidikan kewirausahaan bukan lagi sekedar tren, melainkan sudah menjadi kebutuhan. 

Khususnya pendidikan saat ini di Indonesia yaitu bagaimana pendidikan mampu 

menghasilkan lulusan yang mandiri yang memiliki jiwa dan kompetensi kewirausahaan, 

untuk mengatasi problem pengangguran yang diakibatkan ketidakmampuan dan 

ketidakberanian lulusan untuk berwiraswasta atau wirausaha. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) perencanaan pendidikan kewirausahaan di  

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 2) pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun, 3) evaluasi pendidikan kewirausahaan di MAN 3 Madiun. 

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kualitatif, dengan mengambil lokasi MAN 3 

MADIUN. Metode pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam, dan 

dokumentasi, Sedangkan analisis data menggunakan analisis model Miles and Huberman 

yaitu analisis model interaktif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, penarikan simpulan. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Perencanaan pendidikan kewirausahaan di MAN 3 

Madiun melibatkan pihak internal dan eksternal madrasah, internal madrasah meliputi guru 

kewirausahaan, kepala madrasah, waka kurikulum, waka sarpras, tata usaha, dan sebagian 

anggota guru madrasah. Eksternal madrasah meliputi komite beserta anggota dan wali murid. 

Tahap perencanaan membahas mengenai rencana jangka pendek dan jangka panjang 4-5 

tahunan yang diintegrasikan dengan rencana kerja madrasah. Sebagai antisipasi atas 

permasalahan yang timbul ditengah ada rencana proaktif dan reaktif untuk menghadapi 

adanya perubahan atau tambahan dalam perencanaannya. 2) Pelaksanaan pendidikan 

kewirausahaan di MAN 3 Madiun menitikberatkan pada praktik berwirausaha dilakukan oleh 

satu guru yang mempunyai SDM ahli dalam bidang pendidikan kewirausahaan, dalam 

pelaksanaannya menanamkan Sifat-sifat/Karakter wirausaha, diantaranya:a). Kepribadian 

Wirausaha, b). Kemampuan memahami dan mengerti orang lain, c). Keinginan untuk 

melakukan inovasi, d). Menyukai gagasan-gagasan, e). Percaya akan pengembangan produk 

baru. siswa juga diajak untuk mengidentifikasi profil karakter wirausahawan sukses untuk 

menanamkan karakter wirausaha. Disisi lain Pelaksanaan progam pendidikan tersebut 

mendapatkan respon baik dari pihak madrasah, wali siswa dan masyarakat. 3) Evaluasi 

pendidikan kewirausahaan di MAN 3 Madiun meliputi: evaluasi teori dan praktik. Evaluasi 

teori menggunakan pre test dan pos test dilakukan sebelum dan sesudah mendapatkan teori, 

jenis evaluasi teori meliputi evaluasi harian, evaluasi akhir semester, dan evaluasi akhir tahun. 

Evaluasi praktik menggunkan evaluasi  penempatan untuk memilih kelompok belajar sesuai 

keahlian yang diminati, evaluasi ini dilakukan pada kelas XII.  Tolok ukur keberhasilan 

progam, siswa menguasai materi pendidikan kewirausahaan di kelas, praktik, dan mengikuti 

magang, dengan dibuktikan jumlah alokasi waktu yang diikuti siswa selama 206 Jam dan juga 

mampu membuat produk Kewirausahaan. Jika tidak tercapai dilakukan evaluasi diagnosis. 
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ABSTRACT 

 

Maulana Septa Pratama, Yogik, 2019. Implementation of Entrepreneurship Education 

Management at Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Thesis, Islamic Education Management, 

Postgraduate Study Program, Institute of Islamic Religion (IAIN) Ponorogo, Advisor: Dr. 

Muhammad Toyib, M.Pd. 

 

Keywords: Education Management, Entrepreneurship, Madrasah. 

 

Entrepreneurship education is no longer just a trend, but has become a necessity. Especially 

current education in Indonesia is how education is able to produce independent graduates who 

have entrepreneurial spirit and competence, to overcome the unemployment problem caused 

by the inability and lack of courage of graduates to become entrepreneurs. 

This study aims to analyze 1) entrepreneurship education planning at Madrasah Aliyah Negeri 

3 Madiun. 2) implementation of entrepreneurship education at Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun. 3) evaluation of entrepreneurship education at Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. 

This research was designed in the form of qualitative research, taking the location of MAN 3 

MADIUN. Methods of collecting data by observation, in-depth interviews, and 

documentation, while the data analysis uses the analysis of the Miles and Huberman model, 

namely an interactive model analysis with steps of data collection, data reduction, data 

presentation, conclusion drawing. 

The results of the study show that: 1) Entrepreneurship education planning in MAN 3 Madiun 

involves internal and external madrassas, internal madrassas include entrepreneurship 

teachers, madrasa principals, waka curriculum, waka sarpras, administration, and some 

members of madrasa teachers. External madrasa includes the committee along with the 

members and guardians of students. The planning phase discusses short-term and long-term 

4-5 year plans that are integrated with the madrasa work plan. In anticipation of problems that 

arise in the midst of a proactive and reactive plan to deal with changes or additions to the 

planning. 2) The implementation of entrepreneurship education in MAN 3 Madiun 

emphasizes the practice of entrepreneurship carried out by one teacher who has expert human 

resources in the field of entrepreneurship education, in implementing instilling the traits / 

characteristics of entrepreneurship, including: a). Entrepreneurial personality, b). The ability 

to understand and understand others, c). The desire to innovate, d). Like ideas, e). Trust in 

new product development. students are also invited to identify the character profile of 

successful entrepreneurs to instill entrepreneurial character. On the other hand the 

implementation of the education program received a good response from the madrasa, 

guardians of students and the community. 3) Evaluation of entrepreneurship education in 

MAN 3 Madiun includes: evaluation of theory and practice. Theory evaluation using pre-test 

and post-test is done before and after getting theory, types of theory evaluation include daily 

evaluation, end-of-semester evaluation, and year-end evaluation. Practice evaluation uses 

placement evaluation to select study groups according to the skills of interest, this evaluation 

is carried out in class XII. Benchmarking the success of the program, students master 

entrepreneurship education materials in class, practice, and take part in internships, with a 

proven amount of time allocation followed by students for 206 hours and also being able to 

make Entrepreneurship products. If this is not achieved, evaluate the diagnosis. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai gambaran umum arah penelitian 

yang dilakukan. Dalam pendahuluan ini pembaca dapat mengetahui mengenai 

latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan. 

A. Latar Belakang 

Masalahan pengangguran merupakan dampak dari sistem pendidikan 

yang hanya meproduksi tenaga keterampilan teknis, dan belum banyak 

memberikan kontribusi manfaat bagi Negara,
1
 atau dampak dari 

ketidakberanian dan ketidakmampuan seorang bekerja untuk wirausaha atau 

berwiraswasta. Kedaan semacam ini membuktikan bahwa sekolah hanya 

sekedar mampu mempersiapkan siswa untuk mengisi lapangan kerja dan 

belum mampu mempersiapkan mereka menjadi seorang pencipta lapangan 

kerja.
2
 

Dari melihat data yang ada, Badan Pusat Stastiktik (BPS) selama ini 

tingkat pengangguran yang ada di Kabupaten Madiun semakin meningkat, 

pada tahun 2011 yaitu 4,96% atau 17.754 jiwa dari total angkatan kerja, tahun 

2012 yaitu 3,99% atau 14.527 jiwa dari total angkatan keja, tahun 2013 yaitu 

4,63% atau 16.955 jiwa dari total angkatan kerja, tahun 2014 yaitu 1,07% 

                                                             
1
Endah Rita Sulistya Dewi, Sumarno, dan Prasetiyo Pengembangan Model Pembelajaran 

Berperspektif Kewirausahaan,Jurnal Ilmiah Biologi, Jurusan Pendidikan Biologi IKIP PGRI 

Semarang,  Vol 1, No 2, Oktober, 2011., 154.  
2
ibid 

http://journal.upgris.ac.id/index.php/bioma/issue/view/32
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atau 1.564 jiwa dari total angkatan kerja dan pada tahun 2015 mencapai 

6,62% atau 9.038 orang dari total angkatan kerja. Pada tahun 2016 BPS 

belum mengadakan survey, dikarenakan anggaran dari pusat tidak 

direncanakan dan pada 2017 data belum bisa untuk di informasikan, dapat 

dimungkinkan bahwa tingkat pengangguran pada tahun 2016 dan 2017 

meningkat seperti pada tahun 2014 ke 2015.
3
 

Melihat data pengangguran di atas perlu kiranya solusi untuk 

meminimalisir angka pengangguran yaitu melalui pendidikan yang bernotabe 

kewirausahaan, ialah pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip dan 

metodologi ke arah penerapan nilai-nilai siswa melalui kurikulum yang 

menyatu dengan perkembangan yang terjadi pada lingkungan sekolah 

maupun lingkungan masyarakat serta menjalankan strategi dan model 

pembelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.
4
 

Dari pengalaman pendidikan siswa bisa memperoleh dari berbagai 

lingkungan, tidak hanya di lingkup sekolah akan tetapi melalui keluarga dan 

masyarakat. Dalam lingkungan budaya dan masyarakat bisa memberikan 

kontribusi pengalaman keterampilan selagi lingkungan tersebut merupakan 

sentra wirausaha. Sama halnya orang tua yang berwirausaha atau tidak 

berwirausaha akan memberikan berupa pengalaman kepada anaknya. tidak 

cukup hanya dibekali dengan pengetahuan atau pendidikan kewirausahaan 

                                                             
3
etheses.iainponorogo.ac.id. diakses pada tanggal 13 Agustus 2019 

4
Dewi, et al, Pengembangan Model Pembelajaran Berperspektif Kewirausahaan, 154. 
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melainkan motivasi untuk berwirausaha. Perlu ada bekal keterampilan 

mengenai bidang apa yang akan dibuat usaha atau menjadi fokus wirausaha.
5
 

Kewirausahaan yang berbasis pendidikan tidak hanya sekedar tren, 

akan tetapi sudah menjadi kebutuhan. Khususnya pendidikan sekarang ini di 

Indonesia ialah bagaimana pendidikan bisa menghasilkan output yang 

mandiri yang menjiwai dan berkompetensi kewirausahaan, maka setelah lulus 

tidak mengandalkan kepada orang lain, tidak menjadi beban masyarakat 

karena menganggur.
6
 Potter menjelaskan, Key role of entrepreneurial 

education is to create momentum for change; development starts in small 

steps, as others follow and momentum grows. Penjelasan tersebut bisa 

diartikan bahwa pendidikan kewirausahaan digunakan sebagai momentum 

awal menciptakan output yang mempunyai jiwa wirausaha melalui 

pembentukan jiwa (spirit)  pola pikir (mindset) menjadi seorang pengusaha.
7
 

Sudah saatnya perkembangan kewirausahaan lebih struktur di ranah 

kegiatan akademik yang ada di madrasah. Dan perlunya, manajemen yang 

baik dari seorang pimpinan atau Kepala Madrasah di dalam mengembangkan 

kewirausahaan dapat terciptanya output yang berkualitas. Kepala Madrasah 

sebagai pimpinan, mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap 

perencanaan, pelaksanaan maupun evakuasi seluruh kegiatan di madrasah.
8
 

Buang, Halim & Mohd Meerah menyatakan bahwa di era globalisasi, salah 

                                                             
5
Anita Volintia Dewi, dan Endang Mulyatiningsih, Pengaruh Pengalaman Pendidikan 

Kewirausahaan Dan Keterampilan Kejuruan Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa, Jurnal 

Pendidikan Vokasi, Vol 3, Nomor 2, Juni 2013, 164 
6
Mulyasa. Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah  (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 188 

7
Endang Mulyatiningsih, Pengaruh Pengalaman Pendidikan Kewirausahaan Dan Keterampilan 

Kejuruan Terhadap Motivasi Berwirausaha Siswa, 164. 
8
Mulyasa. Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah.82 
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satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan suatu negara adalah 

kemampuan dalam inovasi teknologi. Pengembangan pengetahuan terhadap 

inovasi teknologi seharusnya dapat dimulai pada level sekolah/ madrasah.
9
 

Salah satu upaya dalam mendorong pembelajaran inovasi teknologi adalah 

melalui integrasi entrepreneurial science thinking (EnSciT) dalam kurikulum 

sekolah. EnSciT yang dikemukakan merupakan perpaduan antara 

keterampilan proses sains (KPS) dan orientasi berwirausaha.
10

  

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun merupakan salah satu lembaga 

pendidikan yang menggunakan kurikulum  yang bersifat akademis, kurikulum 

ini merupakan model tertua dan yang pertama, semenjak sekolah ada 

kurikulumnya tidak ada perubahan, bahkan sampai saat ini walaupun telah 

berkembang corak yang lain, umumnya sekolah tidak bisa mengabaikan 

corak ini.
11

 Akan tetapi Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun juga 

mengimplementasikan kurikulum pendidikan yang bernotabe vokasional, 

kurikulum tersebut gabungan antara teori dan praktik secara bersamaan 

dengan tujuan untuk kesiapan kerja siswa setelah lulus. Kurikulum pada 

pendidikan Vokasional, terfokus terhadap sistem pembelajaran keahlian 

(apprenticeship of learning).
12

 Maka dari itu Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun dapat dijadikan alternatife Madrasah Aliyah yang mempunyai cukup 

                                                             
9
Nor Aishah Buang, Lilia Halim, dan T Subahan Mohd Meerah, “Understanding the Thinking of 

Scientists Entrepreneurs: Implications for Science Education in Malaysia” Journal of Turkish 

Science Education6, no. 2 (2009): 3–11. 
10

Ibid. 
11

Nur Ahid, “Konsep dan Teori Kurikulum dalam Dunia Pendidikan”, ISLAMICA, Vol. 1, No. 1, 

(September 2006), 22 
12

Teti Sobari, “Penerapan Teknik Siklus Belajar dalam Pembelajaran Menulis Laporan Ilmiah 

Berbasis Vokasional di SMK”, Jurnal Ilmiah Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra 

Indonesia, 27 



5 
 

 

banyak macam program kewirausahaan. Program kewirausahaan tersebut 

merupakan progam Kementerian Agama yang terintegrasi pada kurikulum 

Madrasah. Diantara materi yang diterapkan adalah: Pengetahuan Hasil 

Pertanian, Pengetahuan Alat dan Mesin Pengolahan Hasil Pertanian, Sanitasi 

dan Keselamatan Kerja, Dasar-Dasar Teknologi Penanganan dan Pengolahan  

Hasil Pertanian, Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Rempah-Rempah, 

Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Buah dan Sayur, Teknologi 

Pengolahan Hasil Tanaman Serealia, Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian, 

Teknologi Pengolahan Hasil Hewani (Hasil Mamalia, Unggas dan 

Perikanan), Teknologi Pengolahan Limbah Air Kelapa, Agribisnis dan 

Kewirausahaan/Pengelolaan Unit Produksi.
13

 

 Dengan diimplementasikan manajemen pendidikan kewirausahaan 

di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip 

dalam pengembangan kurikulum yaitu relevan dengan kebutuhan kehidupan, 

dengan ini menarik untuk diteliti. Hubungan kebutuhan kehidupan dengan 

pendidikan, termasuk diantaranya kemasyarakatan, dunia kerja dan dunia 

usaha. Maka dari itu pengembangan keterampilan berpikir, keterampilan 

pribadi, keterampilan akademik, keterampilan sosial, dan keterampilan 

vokasional
14
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Daftar Materi Pendidikan Keterampilan Pertanian Progam Penanganan dan Pengolahan Hasil 

Pertanian (PPHP) Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 
14

 Y. Heryati, M. Muhsin. Manajemen sumber daya pendidikan (Bandung: Pustaka Setia, 2014). 
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Berdasarkan uraian di atas, hal ini menarik dilakukan  penelitian  

dengan judul “Implementasi Manajemen Pendidikan Kewirausahaan di 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari melihat permasalahan di atas peneliti merumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana Perencanaan Pendidikan Kewirausahaan di  Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun? 

2. Bagaimana Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan di Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun? 

3. Bagaimana Evaluasi Pendidikan Kewirausahaan Di Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan perencanaan pendidikan kewirausahaan di  Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun. 

2. Menjelaskan pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun. 

3. Menguraikan evaluasi pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun. 
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D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menemukan teori baru tentang 

manajemen pendidikan kewirausahaan serta dijadikan bahan 

pertimbangan pengelola Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun dalam 

meningkatkan kualitas pendidikannya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap pelaksanaan pendidikan 

kewirausahaan di  Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. 

b. Memberikan sumbangsih sebuah pola baru mengenai model 

pendidikan kewirausahaan di  Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. 

c. Penelitian ini dilakukan sebagai bentuk advokasi terhadap berjalannya 

manajemen pendidikan kewirausahaan 

 

E. Kajian Pustaka  

Dalam penelitian ini ada beberapa penelitian yang ada relevansinya 

dengan fokus penelitian, untuk bahan telaah pustaka penelitian ini peneliti 

mengangkat penelilitan: 

Pertama penelitian yang Berjudul Manajemen Kewirausahaan 

Pesantren oleh Lailatul Rohmah di Pesantren Putri Al-Mawadah Coper Jetis 
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Ponorogo dalam Tesis Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Tahun 2009.
15

 Hasil penelitian menjelaskan bahwa:  

1.  Pesantren Putri al-Mawaddah menerapkan model manajemen 

kewirausahaan integrated structural, yakni semua pihak yang ada di 

pesantren adalah kesatuan yang bersatu. Dalam menjalankan manajemen 

diawali dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengawasan.  

2. Dalam pengelolaan setiap usaha ekonomi mandiri mempunyai kontribusi 

dalam menjalankan pesantren. Peran yang dapat dilihat yaitu membantu 

pembelanjaan sarana dan prasarana, memberikan bantuan bagi santri 

maupun santriwati yang tidak mampu,  kontribusi kepada para guru untuk 

beasiswa S2.  

3. Pesantren Putri al-Mawaddah ada beberapa faktor pendukung dalam 

pelaksanaan manajemen, yaitu: entrepreneurship pimpinan pesantren, 

keterlibatan masyarakat secara aktif, kerjasama dengan institusi lain, dan 

ketertiban keuangan dan administrasi.  

4. Beberapa hal yang menghambat adalah: sumber daya manusia menjadi 

persoalan, permodalan terbatas, dan model manajemen kelembagaan 

pesantren.  

Berdasarkan temuan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa 

pengelolaan uint usaha ekonomi di pesantren hal yang penting untuk 

dijalankan,  jika dikelola dengan manajemen kewirausahaan yang  profesional 

                                                             
15

Lailatul Rohmah, Manajemen Kewirausahaan Pesantren Studi Di Pesantren Putri Al-Mawadah 

Coper Jetis Ponorogo (Tesis Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009) 
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dan aplikatif, hal ini mempunyai peran penting untuk operasional pesantren 

dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam hal pendanaan. 

Kedua, penelitian berjudul Manajemen Pengembangan Pendidikan 

Kewirausahaan guna Peningkatan Kecakapan Hidup Bagi Santri oleh Bayu 

Dwi Cahyono di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Ponorogo 

dalam Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga 2017.
16

 Hasil 

penelitian menjelaskan bahwa:  

1. Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Ponorogo mengembangkan 

bidang kewirausahaan dalam memenuhi kebutuhan hidup berasrama santri 

memberikan penyediaan barang dan jasa.  

2. Organisasi Pelajar Pondok Modern (OPPM) yang dijalankan oleh santri 

kelas 5 KMI merupakan wadah pendidikan kewirausahaan dikemas dalam 

bentuk bagian-bagian organisasi di dalamnya .  

3. Kecakapan personal, kecakapan berpikir rasional dan kecakapan sosial, 

merupakan sasaran utama kecakapan hidup yang ingin dicapai 

4. Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Ponorogo proses 

manajemen pendidikan kewirausahaan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:  

program ar-Rihlah al-Iqtishadiyyah bagi santri kelas 6 KMI dan 

pendidikan kewirausahaan melalui OPPM bagi santri kelas 5 KMI.  

5. Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Ponorogo Pola 

pengembangan manajemen pendidikan kewirausahaan dapat 

                                                             
16

Bayu Dwi Cahyono, Manajemen Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan guna Peningkatan 

Kecakapan Hidup Bagi Santri di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Ponorogo (Tesis 

Progam Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Tahun 2017)  
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dikelompokan menjadi: 1. Interaksi ke dalam, 2. Interaksi ke luar, 3. 

Kaderisasi dan, 4. Ekonomi proteksi Mandiri.  

6. Sedangkan Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 2 Ponorogo 

efektivitas dari manajemen pengembangan pendidikan kewirausahaan  

dapat dilihat dari segi efisiensi internal, efisiensi eksternal, efektivitas 

internal dan efektivitas eksternal. 

Ketiga, penelitian berjudul Pendidikan Kewirausahaan di Pondok 

Pesantren Sidogiri Pasuruan dalam INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial 

Keagamaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Tulungagung 2014, oleh 

Chusnul Chotimah.
17

 Hasil penelitian menyebutkan temuan penelitian ini 

adalah:  

1. Pondok Pesantren Sidogiri menginternalisasikan nilai-nilai 

kewirausahaan yang berbasis ibadah, dimana segala kegiatan ekonomi 

yang dilakukan diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT.  

2. Di pondok pesantren proses pendidikan kewirausahaan yang 

dilaksanakan dengan strategi santri dilatih untuk mengelola lembaga 

ekonomi yang ada di bawah pantauan dan bimbingan dari kiai dan 

pengurus pondok pesantren. 

Keempat, penelitian berjudul Manajemen Kewirausahaan Pesantren 

yang dilakukan oleh Khozinul Minan di Pondok Pesantren Darul Huda 

Mayak Ponorogo dalam Tesis Progam Pascasarjana IAIN Ponorogo Tahun 

                                                             
17

Chusnul Chotimah, Pendidikan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan 

(INFERENSI, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 

Tulungagung, 2014) 
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2017.
18

 Hasil penelitian menyebutkan berdasarkan proses pengumpulan data 

dan analisis data, penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, 

pengidentifikasian peluang usaha Pondok Pesantren Darul Huda telah 

menerapkan strategi yaitu seeing the window, locating the window, 

measuring the window, opening the window dan closing the window. 

Sedangkan wujud kegiatan dari strategi secara berturut-turut adalah sebagai 

berikut: seeing the window dengan aktivitas observing student need, locating 

the window dengan aktivitas deciding new idea, measuring the window 

dengan aktivitas analyzing idea with internal institution by brainstorming, 

opening the window dengan aktivitas delegating student as responsible 

person, dan closing window dengan aktivitas provision of a ban on buying 

and selling for outside merchant, kedua, unit Pondok Pesantren Darul Huda 

yang didirikan dengan modal mandiri, yaitu berasal dari keuangan yayasan 

yang dibantu dengan sistem kerja sama dengan pihak lain dalam masalah 

barang yang dijual. Sehingga pembiayaan yang terjadi adalah pembiayaan 

produksi  dan pembiayaan perdagangan, ketiga, penanaman jiwa 

kewirausahaan pada peserta didik di Pondok Pesantren Darul Huda lebih 

banyak masih menggunakan strategi pembukaan wawasan. 

Dari beberapa penelitian terdahulu terdapat perbedaan dengan 

penelitian ini yaitu penelitian Lailatul Rohmah lebih mekankan pada model 

kemandirian yang diimplementasikan di pondok pesantren dan perannya 

terhadap pesantren, oleh Bayu Dwi Cahyono di Pondok Modern Darussalam 

                                                             
18

Khozinul Minan, Manajemen Kewirausahaan Pesantren Studi Kasus di Pondok Pesantren Darul 

Huda Mayak Ponorogo, (Tesis Progam Pascasarjana IAIN Ponorogo Tahun 2017) 
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Gontor Kampus 2 Ponorogo fokus pada bidang kewirausahaan yang 

dikembangkan yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup berasrama santri 

menyediaan barang dan jasa. Chusnul Chotimah melakukan penelitian di 

Pondok Pesantren Sidogiri Fokus pada Nilai-nilai kewirausahaan, Khozinul 

Minan fokus pada pengelolaan kewirausahaan  dalam hal identifikasi peluang 

dan pembiayaan, serta dalam penanaman jiwa kewirausahaan peserta didik di 

pondok pesantren. 

Adapun persamaan pada penelitian ini yang akan peneliti lakukan 

adalah sama-sama membahas tentang manajemen pendidikan kewirausahaan 

tetapi penelitian ini fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi  

Manajemen Pendidikan Kewirausahaan dan perbedaan lain di penelitian ini, 

lokus penelitian ini di Madrasah Aliyah Negeri sedangkan Penelitian 

terdahulu lokus penelitiannya di pesantren. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sebuah pendekatan umum untuk meneliti 

mengenai implementasi manajemen pendidikan kewirausahaan yang meliputi 

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan kewirausahaan di  

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Salah satu yang digunakan adalah untuk 

meneliti fenomena-fenomena atau kejadian-kejadian.
19

 Metode penelitian 

                                                             
19

David Silverman, Interpreting Qualitative Data: Metods for Analysing Talk, Text, and 

Interaction (London: SAGE Publication, 1993), 2. 
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merupakan strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data yang 

diperlukan guna menjawab persoalan yang dihadapi.
20

 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

a. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif,
21

 yaitu data 

yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.
22

 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis,
23

 banyak jenis metode dalam melaksanakan penelitian para 

peneliti dapat memilih untuk melakukan penelitiannya. Metode yang 

dipilih berkaitan dengan prosedur merupakan hal yang jelas, desain 

penelitian dan alat penelitian yang di gunakan. Prosedur serta alat yang 

digunakan dalam penelitian harus sesuai dengan metode yang 

digunakan dalam penelitian serta desain  penelitian harus sesuai dengan 

metode penelitian yang dipilih.
24

  

Paradigma penelitian kualitatif dapat diartikan suatu proses 

memahami masalah-masalah manusia atau sosial dalam penelitian 

dengan menciptakan gambaran secara kompleks yang 

mempersembahkan dengan kata-kata, melaporkan pandangan rinci yang 

                                                             
20

Noeng Muhadjir, Metode Penelitian Kualitatif (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1999), 3 
21

Lexy J. Moloeng, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000), 3. 

 
22

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 28. 
23

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), 4. 
24

 Moh. Nazir, Metode Penelitian  (Bogor: Penerbit Galia Indonesia, 2013), 44. 
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diperoleh dari para sumber informasi, serta dilakukan dalam latar 

(setting) yang alamiah.
25

 

Sifat penelitian ini yaitu induktif, permasalahan yang muncul 

dari data peneliti mengabaikan atau dibiarkan terbuka untuk 

interpretasi. Kemudian data dikumpulkan dengan penglihatan seksama 

meliputi catatan-catatan hasil wawancara secara mendalam (interview) 

disertai deskripsi yang detail, serta hasil analisis dokumen dan catatan-

catatan. Uraian di atas menjelaskan penggunaan dengan pendekatan 

kualitatif bisa menghasilkan data deskriptif tentang Manajemen 

Pendidikan Kewirausahaan di Madrasah Aliyah 3 Madiun.  

b. Jenis Penelitian 

Dalam pendekatan kualitatif ada 5 macam jenis penelitian yang 

menggunakan yaitu: etnografis, studi kasus, grounded theory, penelitian 

tindakan kelas dan interaktif.
26

 

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

studi kasus mengenai implementasi manajemen pendidikan 

kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Dalam hal ini 

Nana Syaodih menjelaskan bahwa studi kasus. yaitu jenis penelitian 

terhadap suatu kesatuan sistem dalam perlakuannya. Progam 

merupakan kesatuan yang dimaksud, peristiwa, kegiatan atau 

sekelompok individu yang terikat oleh tempat, ikatan tersebut bisa 

berupa waktu. Mengenai implementasi manajemen pendidikan 

                                                             
25

 Imam Gunawan, Metodologi Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik  (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), 82. 
26

 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 3.  
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kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Secara singkat 

studi kasus  pada penelitian ini diarahkan untuk menghimpun data, 

mengambil makna dan memperoleh pemahaman dari implementasi 

manajemen pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun.
27

 

Penelitian kasus sebagai penelitian tentang unit kehidupan 

tertentu, dilakukan secara mendalam, dan hasilnya merupakan 

gambaran lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit kehidupan-

kehidupan yang ada di situ ataukah menyempit pada segmen terbatas, 

mengarah pada seluruh kejadian saling terkait atau sebaliknya terbatas 

pada faktor khusus yang menjadi titik perhatiannya.
28

 Studi kasus 

berupaya menelaah sebanyak mungkin data mengenai subjek yang 

diteliti.
29

  Adapun data yang akan ditelaah dalam penelitian ini adalah 

data terkait manajemen pendidikan kewirausahaan di madrasah serta 

data pendukung lainnya. Dengan studi kasus ini diharapkan data-data 

yang diperoleh bisa terkumpul kemudian dianalisis dan menyimpulkan 

sehingga dari penelitian ini mendapatkan suatu pemahaman yang jelas 

tentang implementasi manajemen pendidikan kewirausahaan di 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun.  

 

 

                                                             
27

Nana Syaodih Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosda 

Karya, 2005), 60. 
28

 Imam Banawi, Metodologi Penelitian Pendidikan Islam (Sidoarjo: Khazanah Ilmu, 2016), 123. 
29

 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), 

201. 
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2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti merupakan sebagai instrument kunci (key 

instrument) dalam penelitian kualitatif.
30

 Sebab pada pengalaman 

penelitiannya ia mendasarkan. Penelitian kualitatif bersifat apa adanya 

dalam obyeknya, sebagai instrumen kunci maka peneliti wajib hadir dan 

terlibat langsung, dalam hal ini tidak bisa dimanipulasi. Ini dikarenakan 

penarikan analisis data kualitatif berdasar hasil temuan di lapangan tidak 

hanya teori. 

Penelitian kualitatif mempunyai ciri khas tidak dapat dipisahkan 

dari pengamatan berperan serta, peranan penelitian yang menentukan 

keseluruhan skenarionya itu yang menjadikan penyebabnya.
31

 Peneliti 

sebagai pengumpul data dan aktor sekaligus dalam penelitian ini, dan 

peran peneliti di sini merupakan penggali data di Madrasah Aliyah Negeri 

3 Madiun dengan melakukan pengamatan terhadap perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi mengenai implementasi manajemen pendidikan 

kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Peneliti melakukan 

interaksi dengan sumber daya yang menjalankan pendidikan 

kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun dalam waktu yang 

lama dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan. 

 

 

 

                                                             
30

Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah 

(Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), 9. 
31

Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 11. 
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3. Lokasi Penelitian 

Berdasarkan penjajakan awal di lapangan ditemukan lokasi yang 

sesuai dengan pembahasan dan fokus penelitian yaitu Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun. Penentuan dan pemilihan lokasi penelitian merupakan 

pertimbangan atas dasar kemenarikan dan kesesuaian yang 

melatarbelakangi  dengan topik yang ada dalam penelitian. Jika kita lihat, 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun merupakan salah satu Madrasah yang 

menerapkan pendidikan kewirausahaan yang berbeda dengan 

madrasah/sekolah yang lain yaitu berupa penanganan, pengolahan hasil 

pertanian sehingga hal ini bisa menjadikan lembaga ini menarik untuk 

diteliti dan dibahas.  

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber 

data primer maupun sumber data sekunder. Data primer merupakan data 

yang didapat atau dikumpulkan secara langsung di lapangan oleh orang 

yang bersangkutan atau yang melakukan penelitian. Data primer ini 

merupakan data asli atau data baru. Artinya, data yang didapatkan memang 

asli dan baru dari lapangan, bukan data yang sudah lama/usang yang telah 

diolah sebelumnya. Sedangkan yang dimaksud data sekunder merupakan 

data yang didapat atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian 

dari sumber-sumber yang telah ada.
32

 

                                                             
32

M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya (Jakarta: Ghalia 

Indonesia, 2002), 82. 
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Guna memperoleh data primer, peneliti secara khusus 

memperolehnya dari hasil kajian langsung ke objek penelitian dengan 

melalui; a). Wawancara mendalam (in-depth interview) terhadap sumber 

daya pelaksana pendidikan kewirausahaan. Wawancara akan peneliti 

lakukan terhadap kepala sekolah, waka humas, guru, dan pelaksana 

lainnya, dan serta sejumlah siswa  untuk mengetahui gambaran tentang 

pendidikan kewirausahaan di  Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. b). 

Observasi dilakukan untuk mengamati sejumlah hal penting seperti 

jalannya proses pendidikan kewirausahaan di  Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun. c). Dalam upaya pengumpulan data mengenai pendidikan 

kewirausahaan dokumentasi digunakan sebagai pendukung. 

Adapun data sekunder, peneliti dapatkan dari profil lembaga, 

struktur organisasi, laporan keuangan, laporan sumber dana, dan dokumen 

resmi lain yang terkait dengan jalannya implementasi manajemen 

pendidikan kewirausahaan di  Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Sesuai dengan jenis penelitiannya, peneliti menggunakan sejumlah 

prosedur pengumpulan data yang meliputi interviu, observasi, serta 

dokumentasi terkait hal-hal yang mendukung mengenai penelitian 

terhadap implementasi manajemen pendidikan kewirausahaan di Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun. Dalam prosedur pengumpulan data Suharsimi 

Arikunto sering menyebutkan dengan istilah instrumen penelitian, bahwa 

instrumen penelitian ialah alat bantu yang digunakan dan dipilih oleh 
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peneliti pada waktu kegiatan mengumpulkan data.
33

 Penjelasan secara 

rinci mengenai prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 

a. Prosedur Interviu. Wawancara awal dilaksanakan secara terstruktur 

dalam hal ini tujuannya supaya memperoleh informasi atau keterangan 

secara detail dan mendalam mengenai gambaran sumber daya pelaksana 

pendidikan kewirausahaan di  Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. 

b. Prosedur observasi. Pengamatan/observasi langsung dilaksanakan oleh 

peneliti dalam hal ini untuk mengetahui hal-hal yang berhubungan 

dengan manajemen pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun, yaitu berupa proses implementasi pendidikan 

kewirausahaan di  Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. 

c. Prosedur dokumentasi. Pencarian data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa transkrip, catatan, surat kabar, buku, majalah, notulen 

rapat, prasasti, agenda, dan lain sebagainya merupakan teknik 

dokumentasi.
34

 Metode ini digunakan untuk mendapatkan data 

dokumentasi tentang implementasi manajemen pendidikan 

kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Dalam hal ini 

adalah catatan tertulis yang berkaitan dengan implementasi 

implementasi pendidikan kewirausahaan di  Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun. 

                                                             
33

Suharsimi Arikunto. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

1998), 137. 
34

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 206. 
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6. Metode Analisis Data 

Analisis data dapat difahami sebagai proses yang memisah-

misahkan, mengelompokkan, menghubung-hubungkan data yang ada 

sehingga dapat ditarik menjadi kesimpulan yang benar. Analisis data non-

statistik, merupakan analisis data yang digunakan. Dalam hal ini 

menggunakan analisis deskriptif sebagai wujud bukan dalam bentuk 

angka-angka, melainkan dalam bentuk uraian-uraian deskriptif dan 

laporan. Sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan hingga setelah 

selesai di lapangan yang harus dilakukan peneliti yaitu menganalisis data, 

hal ini yang harus dilakukan dalam penelitian kualitatif. 

Karena karakteristik penelitian ini kualitatif, maka tiga alur 

kegiatan dalam menggunakan analisis model interaktif yang terdiri dari;  

a. Reduksi data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan memilih dan merangkum hal-hal yang 

pokok, hal-hal penting yang harus difokuskan, mencari pola dan tema 

serta menghindari dan membuang hal-hal yang tidak perlu. Sehingga 

proses reduksi akan menghasilkan gambaran yang lebih jelas, hai ini 

memudahkan peneliti dalam melakukan pencarian dan pengumpulan 

selanjutnya yang diperlukan.
35

 

b. penyajian data (Data Display) 

Penyajian data dalam penelitian kualitatif, bisa dilaksanakan dalam 

bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, flowchart, bagan dan 

                                                             
35

Sugiyono, Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 

246-253. 
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sejenisnya. Dalam hal bentuk penyajian data lebih condong berupa 

narasi yaitu pengungkapan secara tertulis. Seperti yang diungkapkan 

oleh Miles dan Huberman menyatakan, bahwa yang paling sering 

digunakan untuk penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah 

dengan teks yang bersifat naratif.
36

 

c. Penarikan kesimpulan/verifikasi (Conclusions: Drawing/ Verifiying) 

Langkah selanjutnya dalam analisis data kualitatif menurut Miles 

dan Huberman adalah penarikan kesimpulan/verifikasi. Penarikan 

kesimpulan/ verifikasi yaitu membuat pola makna tentang peristiwa-

peristiwa yang terjadi.
37

 

Gambar dibawah ini dapat dilihat dan merupakan Analisis Model 

Interaktif yang didasarkan pada gagasan Miles dan Huberman:
38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 1.1. Analisis Model Interaktif Miles dan Huberman 
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Ibid., 249. 
37

Matthew B Miles, and A. Michael Huberman, Qualitatif Data Analisis (London: Sage 

Pubication, 1984), 21. 
38

Miles dan Huberman. Analisis Data Kualitatif. terj.Tjetjep Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 

1992), 20. 
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7. Keabsahan Data 

Dalam hal menguji keabsahan data dalam penelitian ini, 

menggunakan 2 pendekatan sekaligus yang dilakukan oleh peneliti yaitu: 

a). Memakai pendekatan triangulasi yaitu melakukan crosscheck secara 

mendalam berbagai data yang telah dikumpulkan, baik data dari 

wawancara antar responden, hasil wawancara dengan observasi, serta hasil 

wawancara dengan kajian teori/pandangan tokoh ahli di bidang penelitian 

tersebut. Dan b). Pendekatan berdasarkan lamanya waktu penelitian, yaitu 

kurang lebih 4 bulan agar datanya lebih komprehensif. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini dikerangkakan sebagai berikut:  

Bab I,  merupakan pendahuluan untuk mengantarkan penelitian ini secara 

keseluruhan. Pada bab ini terdiri dari sub bab yaitu latar belakang 

masalah yang berguna untuk mengetahui kenapa penelitian ini 

menarik untuk diteliti. Kemudian rumusan masalah akan menggiring 

peneliti untuk mencari fokus penelitian yang akan dilakukan. 

Selanjutnya tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk 

mengetahui tujuan diharapkan oleh peneliti, dan manfaat yang akan 

diperoleh jika penelitian itu dilakukan. kemudian, kajian pustaka, 

metododogi penelitian yang terakhir sistematikan pembahasan.  
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Bab II, merupakan landasan teori, menguraikan tentang konsep manajemen 

meliputi pengertian, manajemen dalam kewirausahaan, karakteristik 

manajemen kewirausahaan, fungsi manajemen kewirausahaan,  

selanjutnya menguraikan tentang konsep pelaksanaan pendidikan 

kewirausahaan meliputi pengertian wirausaha, Strategi Penanaman 

Kepribadian Wirausaha, Model Pelaksanaan Pendidikan 

kewirausahaan, Integrasi Pendidikan Kewirausahaan, Evaluasi 

Pendidikan Kewirausahaan. 

Bab III,  menguraikan tentang paparan data mengenai perencanaan 

pendidikan kewirausahaan, pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, 

evaluasi pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun. 

Bab IV menguraikan tentang pembahasan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun. 

Bab V Penutup: kesimpulan dan saran.  
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BAB II 

MANAJEMEN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN 

 

Pada bab ini menguraikan teori yang digunakan antar sebagai lkitasan 

dalam penelitian. Teori digunakan untuk menganalisis dan mengidentifikasi data 

yang diperoleh dari lapangan, teori yang digunakan oleh peneliti yaitu teori 

tentang manajemen dan pendidikan kewirausahaan, adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

A. Pengertian Manajemen 

Berangkat dari definisi manajemen yang paling sederhana dan klasik  

bahwa, manajemen adalah kiat dalam hal memperoleh hasil melalui usaha 

orang lain dalam hal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapan sebelumnya 

hal ini dikatakan oleh Sondang Siagian. Dari segi bahasa managemen berasal 

dari kata manage (to manage) yang berarti “to conduct or to carry on, to 

direct” untuk melakukan atau melanjutkan, untuk mengarahkan, dalam Kamus 

Inggris Indonesia kata manage diartikan “mengatur, mengurus, melaksanakan, 

mengelola”(John M. Echols, Hasan Shadily, Kamus Inggris Indonesia), Oxford 

Advanced Learner‟s Dictionary mengartikan manage sebagai “to succed in 

doing something especially something difficult….. Management the act of 

running and controlling business or similar organization” senada dengan hal 

itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Manajemen diartikan sebagai 

“Proses penggunaan sumberdaya secara efektif untuk mencapai sasaran”. Dan 
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dari segi istilah para ahli memberikan banyak kontribusi pengertian 

manajemen, dengan formulasi yang berbeda-beda.
1
 

Selanjutnya akan kami paparkan pengertian manajemen dari beberapa 

ahli. G.R. Terry menyatakan, manajemen adalah suatu proses atau kerangka 

kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-

orang ke arah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
2
 

sedangkan menurut Mulyani A. Nurhadi mengatakan bahwa manajemen adalah 

suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha 

kerja sama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar 

efektif dan efisien.
3
 Marry Papker Follet, manajemen merupakan seni dalam 

menyeleseikan pekerjaan  melalui orang lain. Pengertian ini mengandung 

makna yaitu para manajer dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui 

pengaturan orang lain untuk melakukan berbagai tugas yang memungkinkan 

diperlukan, atau dengan tidak melaksanakan tugas itu sendiri. James AF. 

Sroner menjelaskan manajemen merupakan proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha dari para anggota 

organisasi dan menggunakan sumber daya pada organisasi lainnya agar 

tercapainya tujuan organisasi yang telah diharapkan.
4
 

                                                             
1
Mukhibat, Manajemen Berbasis Madrasah Praktikdan Riset Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka 

Felicha, 2013). 47-48. 
2
Mohamad Mustari, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 3-5. 

3
Umar Sidiq, Manajemen Madrasah (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2018). 3 

4
Muwahid Shulhan dan Soim, Manajemen Pendidikan Islam: Strategi Dasar Menuju Peningkatan 

Mutu pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2013), 6. 
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Dari pengertian-pengertian tersebut, maka manajemen dapat dimaknai 

sebagai suatu proses dengan menggunaken sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya hal mencapai tujuan tertentu, sedangkan Manajemen merupakan 

seni dan ilmu dalam mengatur proses pendayagunaan sumber daya manusia 

dan sumber daya lainnya secara efektif, efisien maupun produktif guna 

mencapai suatu ujuan, Sehingga dapat difahami bahwa manajemen merupakan 

suatu usaha, merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, mengkordinir serta 

mengawasi dalam kegiatan suatu organisasi dengan harapan tercapainya tujuan 

organisasi secara efektif dan efisien.
5
 

 

B. Pengertian Wirausaha 

Yang dimaksud dengan kewirausahaan adalah keahlian dalam  

menciptakan sesuatu yang baru secara inovatif/kreatif dan kesanggupan hati 

dalam mengambil tantangan maupun resiko atas keputusan hasil karyanya serta 

melaksanakannya dengan baik (sungguh-sungguh, ulet, tekun, berkembang, 

pantang menyerah,  gigih, dan sebagainya.) sehingga nilai tambah yang 

diinginkan dapat tercapai. Jadi, seorang wirausaha memiliki kompetensi untuk 

memikirkan hal-hal yang belum pernah dipikirkan oleh seseorang (prinsip 

kreatif dan inovatif) dan harapannya adalah membuahkan pikiran yang asli dan 

bukannya tiruan dan  replikasi, bukannya membuat rugi akan tetapi memberi 

kontribusi. Catatan: kreatif berarti menelurkan daya cipta karena belum pernah 

ada yang menciptakan. 

                                                             
5
Ibid., 7. 
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Inovatif merupakan memperbaiki/memodifikasi/mengembangkan 

sesuatu yang sudah ada. Selain kemampuan kreatif/inovatif, seorang 

wirausahawan juga memiliki kesanggupan hati (qolbu) yang ditunjukkan oleh:
6
  

1. Tumbuh kesadaran atas kehendak sendiri dan bukan karena pihak lain.  

2.  Ulet, berkembang seperti terlihat pada usaha untuk mencapai prestasi, 

penuh ketekunan, merencanakan dan mewujudkan impiannya. 

3. Mempunyai inisiatif, yaitu mampu berpikir dan bertindak secara 

orisinal/asli/baru, kreatif dan penuh inisiatif.  

4. Kemampuan mengendalikan diri dari dirinya sendiri, kemampuan 

mempengaruhi lingkungan atas prakarsanya sendiri. 

5. Kemantapan diri, yang dibuktikan oleh harga diri dan percaya diri. 

Ringkasnya, siapapun yang memiliki jiwa kewirausahaan akan menjadi 

agen perubahan yang bisa dan sanggup menyalurkan sumberdaya yang ada 

di lingkungannya untuk mendapatkan nilai tambah yang menguntungkan, 

baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, pribadi maupun 

organisasi/masyarakat. 

Kewirausahaan merupakan sifat, watak dan ciri-ciri yang ada pada 

individu yang memiliki kemauan untuk mewujudkan dan mengembangkan 

gagasan inovatif dan kreatif ke dalam arah kegiatan yang bernilai. Sikap dan 

jiwa kewirausahaan tidak hanya usahawan yang memiliki, melainkan setiap 

orang yang berpikir kreatif dan bertindak inovatif bisa memiliki sikap tersebut. 

                                                             
6
Kewirausahaan, Materi Pelatihan Penguatan Kemampuan Kepala Sekolah, Direktorat Tenaga 

Kependidikan Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, 6-7. 
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Kewirausahaan adalah, kiat dan sumber daya untuk mencari dan memanfaatkan 

peluang menuju sukses merupakan kemampuan kreatif dan inovatif yang 

dijadikan sebagai dasar. 

Dalam bahasa Inggris, Holt menjelaskan, kata entrepreneur dan 

entrepreneurship berawal dari bahasa Prancis yakni dari entreprendre. The 

Concise Oxford French Dictionary mengartikan entreprendre sebagai to 

undertake (berusaha, melakukan, menjalankan), to set about (memulai), to 

begin (memulai); to attempt (mencoba, berusaha). Sedangkan dalam bahasa 

Jerman menggunakan kata unternerhmer yang berasal dari kata kerja 

“unternehmen” yang mempunyai makna sama dengan arti entrepreneur. Kata 

“wirausaha” dalam bahasa Indonesia yaitu gabungan kata wira (=gagah, 

perkasa, berani,) dan usaha. Jadi, wirausaha berarti orang yang perkasa dalam 

usaha atau gagah berani.
7
 

Bapak ekonomi Adam Smith yang kita kenal selama ini memiliki 

pandangan tersendiri, dalam pandangannya wirausaha yaitu orang yang 

bisa/mampu bereaksi dalam perubahan ekonomi, lalu sebagai agen ekonomi 

yang menggeser menjadi produksi dari pada permintaan. Wirausaha 

merupakan orang yang memiliki seni dan keterampilan tertentu dalam 

terciptanya usaha ekonomi yang baru hal ini merupakan pendapat Jean Baptise. 

Senada dengan hal itu Cantilon mengungkapkan bahwa wirausaha adalah 

                                                             
7
Pendidikan dan Pelatihan Kewirausahaan Sekolah, Direktorat Tenaga KependidikanDirektorat 

JenderalPeningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga KependidikanDepartemen Pendidikan Nasional, 

2007, 8 
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seorang yang mempunyai pandangan baru yang kiat berusaha menggunakan 

sumber daya secara maksimal guna mencapai tingkat paling tinggi.
8
 

Kata entrepreneurship sering diasosiasikan dengan bahasa  memulai 

sesuatu yang baru dan telah mendapat motivasi dari pencapaian keuntungan 

semata. Dalam bahasa Prancis entrepreneur merupakan seorang yang 

menjalankan atau mengusahakan suatu aktivitas atau proyek  secara signifikan. 

Kemudian, di era abad ke 20 para ahli ekonomi memandang pentingnya 

entrepreneurship sebagai inovasi yang menggerakkan proses kapitalisme 

kreatif destruktif.  Dan pada akhirnya, kandungan dari istilah entrepreneurship 

adalah inovasi dalam penciptaan nilai-nilai baik bidang sosial, ekonomi, 

pendidikan maupun bidang lainnya.
9
 

Sedangkan makna kewirausahaan berasal dari pengejawantahan 

entrepreneurship, yang mempunyai maksud suatu kemampuan dalam 

berperilaku inovatif dan berpikir kreatif yang digunakan dasar, sumber daya, 

tenaga penggerak, kiat, dan proses dalam menerima dan menghadapi tantangan 

hidup.
10

 Buang, Halim & Mohd Meerah menyatakan bahwa di era globalisasi, 

salah satu faktor yang mempengaruhi kesejahteraan suatu negara adalah 

kemampuan dalam inovasi teknologi. Pengembangan pengetahuan terhadap 

inovasi teknologi seharusnya dapat dimulai pada level sekolah.
11

 

 

                                                             
8
Situmorang, Syafrizal Helmi, Kewirausahaan (Medan: USU Press. 2008), 1-2. 

9
G. Starcher, “Responsible Entrepreneurship,” Business Week November 2 (2003): 10–14. 

10
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C. Manajemen dalam Kewirausahaan 

Kekuatan perusahaan yang menjamin usahanya eksis merupakan 

manajemen kewirausahaan artinya adapun strategi kewirausahaan merupakan 

kesesuaian kemampuan di dalam dan aktivitas perusahaan dengan lingkungan 

luar. Strategi kewirausahaan meliputi beberapa keputusan strategis yaitu:
12

 

1. Perubahan produk barang dan jasa 

2. Strategi menyangkut penembusan pasar, ekspansi pasar, diversifikasi 

produk dan jaza, integrasi regional, atau ekspansi usaha 

3. Kompetensi untuk memperoleh modal investasi 

4. Identifikasi sumber daya manusia 

5. Analisis lawan dalam memantapkan strategi bersaing 

6. Kemampuan membantu keunggulan strategi perusahaan dan modifikasi 

strategi 

7. Penentuan harga barang atau jasa, untuk periode pendek dan periode 

panjang 

8. Hubungan  perusahaan dengan masyarakat luas 

9. Membantu pertumbuhan perusahaan yang cepat terhadap aliran kas. 

 

D. Karakteristik Manajemen Kewirausahaan 

Sesuai prinsipnya manajemen kewirausahaan meniliki karakteristik 

sebagai berikut:
13
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Rusdian, Kewirausahaan:TeoridanPraktik(Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), 179-180. 
13

Sanjay Deshmukh, Entrepreneurship Management (University Mumbai, 2015), 3-5. 
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1. Manajemen adalah proses yang berkelanjutan: Proses manajemen terdiri 

dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian sumber 

daya untuk memastikan bahwa sumber daya digunakan untuk keuntungan 

terbaik organisasi. Satu fungsi saja tidak dapat menghasilkan hasil yang 

diinginkan. Manajemen melibatkan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengendalian yang berkelanjutan. 

2. Manajemen adalah seni dan juga sains: Manajemen adalah seni dalam arti 

memiliki keterampilan mengelola seseorang. Manajemen adalah ilmu 

karena prinsip-prinsip tertentu, hukum dikembangkan yang berlaku di 

tempat di mana kegiatan kelompok dikoordinasikan. 

3. Manajemen bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan: Semua 

organisasi memiliki tujuan yang ditetapkan. Setiap kegiatan manajerial 

menghasilkan pencapaian tujuan yang telah ditentukan ini. 

4. Manajemen adalah faktor produksi: Suatu perusahaan menghasilkan barang 

atau jasa dengan menggunakan sumber daya seperti tanah, tenaga kerja, 

modal, mesin dan lain-lain. Sumber daya ini sendiri tidak dapat 

mewujudkan tujuan organisasi. Tujuan tercapai ketika ini secara efektif 

dikoordinasikan oleh pengusaha. Dalam kasus perusahaan kecil, seorang 

individu dapat melakukan jenis pekerjaan seperti itu di mana di perusahaan 

besar pekerjaan koordinasi dilakukan oleh manajemen. Karena itu, 

manajemen adalah faktor produksi. 

5. Manajemen adalah pengambilan keputusan: Pengambilan keputusan adalah 

memilih yang terbaik di antara kursus alternatif. Pengambilan keputusan 
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adalah fungsi penting seorang manajer. Apa pun yang dilakukan manajer, ia 

melakukannya dengan membuat keputusan. Keberhasilan atau kegagalan 

suatu organisasi tergantung pada kualitas keputusan. Seorang manajer harus 

membuat keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. 

6. Aplikasi universal: Prinsip dan konsep manajemen berlaku untuk setiap 

jenis industri. Praktik manajemen berbeda dari satu organisasi ke organisasi 

lain sesuai dengan sifatnya. 

7. Manajemen diperlukan di semua tingkatan: Fungsi manajemen adalah 

umum untuk semua tingkatan organisasi. Fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengambilan keputusan 

dilakukan oleh pengawas tingkat atas dan bawah. 

8. Manajemen bertujuan untuk laba maksimum: Sumber daya dimanfaatkan 

dengan baik untuk memaksimalkan laba. Memaksimalkan laba adalah 

fungsi ekonomi seorang manajer. 

9. Dinamis: Manajemen tidak statis. Selama periode waktu, prinsip, konsep 

dan teknik baru dikembangkan dan diadopsi oleh manajemen. Manajemen 

diubah sesuai dengan perubahan sosial. 

10. Manajemen sebagai karier: Manajemen saat ini dikembangkan sebagai 

karier yang berfokus pada spesialisasi. Manajemen pemasaran, manajemen 

keuangan, manajemen pribadi, manajemen industri, manajemen produksi, 

serta manajemen kualitas yang merupakan beberapa spesialisasi dalam 

manajemen. Spesialis ditunjuk di berbagai posisi hierarki organisasi. 

Karenanya manajemen adalah karier. 
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11. Manajemen adalah sebuah profesi: Manajemen adalah sebuah profesi 

karena ia memiliki kualitas profesi. Pengetahuan diimpor dan ditransfer. 

Prinsip-prinsip manajemen yang mapan diterapkan dalam praktik.  

12. Manajemen adalah disiplin: Disiplin mengacu pada bidang studi yang 

memiliki konsep dan prinsip yang jelas. Manajemen klasifikasi sebagai 

disiplin ilmu menyiratkan bahwa itu adalah kumpulan pengetahuan yang 

dapat dipelajari. Dengan demikian, manajemen adalah subjek dengan 

prinsip dan konsep. Tujuan mempelajari manajemen adalah untuk belajar 

bagaimana menerapkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep ini pada keadaan 

yang tepat, pada waktu yang tepat untuk menghasilkan hasil yang 

diinginkan. 

 

E. Fungsi Manajemen Kewirausahaan 

Beberapa definisi menunjukkan bahwa manajemen merupakan suatu 

proses yang sistematis dalam melakukan kegiatan organisasi. Manajemen tidak 

akan berjalan dengan baik apabila dalam praktiknya tidak disertai dengan 

fungs-ifungsi manajemen itu sendiri. Berikut akan kami jelaskan fungsi 

manajemen pada umumnya atau yang lebih sering digunakan dalam sebuah 

lembaga pendidikan atau instansi dan fungsi tersebut dapat digunakan dalam 

manajemen pendidikan kewirausahaan, yaitu terdiri dari fungsi perencanaan 

(planning), fungsi pengorganisasian (organizing) fungsi menggerakkan / 

pelaksanaan (actuating) dan fungsi evaluasi (evaluating)
14
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 Umar Sidiq, Manajemen Madrasah (Ponorogo: CV. NataKarya, 2018), 4. 
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1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan melibatkan pemikiran ke depan dan mempersiapkan 

masa depan. Itu menentukan terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. 

Pengorganisasian melibatkan membagi pekerjaan menjadi tugas atau tugas 

yang mudah, pengelompokan tugas-tugas tersebut dalam bentuk posisi, 

pengelompokan berbagai posisi ke dalam departemen dan bagian, 

menugaskan tugas ke posisi masing-masing, dan mendelegasikan 

wewenang untuk setiap posisi sehingga pekerjaan dilakukan sesuai 

rencana.
15

 

Dalam perencanaan setiap orang baik dalam bisnis atau tidak telah 

membingkai sejumlah rencana selama hidupnya. Periode rencana bisa 

pendek atau panjang. Salah satu ciri manusia adalah yang ia rencanakan. 

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang pertama dan terpenting. 

Menurut Koontz dan O'Donnel “Perencanaan memutuskan sebelumnya apa 

yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan melakukannya dan 

siapa yang melakukannya. Itu menjembatani kesenjangan dari tempat kita 

berada dan ke tempat yang kita inginkan. Ini pada dasarnya adalah latihan 

pkitangan ke depan”.
16

 Menurut M.S. Hardly “Perencanaan memutuskan 

terlebih dahulu apa yang harus dilakukan. Ini melibatkan pemilihan tujuan, 

kebijakan, prosedur dan program dari alternatif.
17

 

Heying dan Massie mendefinisikan “Perencanaan adalah fungsi 

manajer yang di mana dia memutuskan terlebih dahulu apa yang akan dia 
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lakukan. Ini adalah proses pengambilan keputusan dari jenis khusus. Ini 

adalah proses intelektual di mana pikiran dan imajinasi kreatif sangat 

penting". Perencanaan adalah upaya untuk mengantisipasi masa depan 

untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Rencana memiliki manfaat 

berikut: 

a. Perencanaan memfokuskan manajer untuk berpikir ke depan 

b. Ini mengarah pada pengembangan stkitar kinerja.  

c. Harus merumuskan rencana memaksa manajemen untuk 

mengartikulasikan tujuan    yang jelas. 

d. Perencanaan membuat organisasi menjadi lebih siap untuk 

perkembangan mendadak.
18

 

Meskipun proses dasar perencanaan adalah sama, namun ada 

beberapa cara di mana suatu organisasi dapat melakukan proses 

perencanaan. Perencanaan dapat diklasifikasikan sebagai berikut ini: 

a. Long and short term planning (Perencanaan jangka panjang dan 

pendek) 

Perencanaan jangka panjang bersifat strategis dan melibatkan 

periode lebih dari satu tahun dan dapat mencapai 15 hingga 20 tahun. 

Perencanaan jangka pendek biasanya mencakup satu tahun. Rencana 

jangka pendek dibuat dengan mengacu pada rencana jangka panjang 

karena rencana jangka pendek berkontribusi pada rencana jangka 

panjang. 
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b. Proactive and reactive plans (Rencana proaktif dan reaktif) 

Perencanaan adalah pendekatan sistem terbuka dan karenanya 

dipengaruhi oleh faktor lingkungan yang terus berubah terus menerus. 

Respons organisasi terhadap perubahan ini berbeda. Berdasarkan 

respons ini, perencanaan mungkin proaktif dan reaktif. Perencanaan 

proaktif merupakan proses merancang tindakan yang sesuai untuk 

mengantisipasi kemungkinan perubahan lingkungan. Manajer yang 

mengadopsi perubahan proaktif tidak menunggu perubahan lingkungan, 

tetapi mengambil tindakan sebelum perubahan lingkungan. Untuk ini, 

pemindaian lingkungan secara terus-menerus sangat diperlukan. Dalam 

perencanaan reaktif, respon muncul setelah perubahan lingkungan 

terjadi. Pada saat organisasi merespon perubahan dalam lingkungan, 

mungkin ada perubahan lebih lanjut dalam lingkungan. Oleh karena itu 

jenis perencanaan ini cocok di lingkungan yang cukup stabil dalam 

jangka waktu yang lama.  

c. Formal and informal planning (Perencanaan formal dan informal) 

Organisasi besar melakukan perencanaan secara formal. 

Umumnya perencanaan perusahaan tersebut terpisah pada tingkat yang 

lebih tinggi. Hal ini dikelola oleh orang-orang dari berbagai latar 

belakang seperti insinyur, ekonomi, ahli statistik dan lain-lain, 

tergantung pada sifatnya. Ketika lingkungan menunjukkan beberapa 

perubahan, analisis lingkungan cocok untuk langkah-langkah 

mengambil keuntungan dari lingkungan yang berubah. Jenis 
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perencanaan ini rasional, sistematis, teratur, dan terdokumentasi dengan 

baik. Di sisi lain perencanaan informal dilakukan umumnya oleh 

organisasi kecil. Proses perencanaan ini didasarkan pada pengalaman 

manajer, intuisi daripada berdasarkan evaluasi sistematis terhadap 

perubahan lingkungan. Proses perencanaan ini adalah bagian dari 

kegiatan rutin manajer dan cocok untuk organisasi kecil.
19

 

Proses perencanaan berbeda dari satu rencana ke yang lain dan 

dari satu organisasi ke yang lain. Langkah-langkah yang umumnya 

terlibat dalam perencanaan adalah sebagai berikut: 

a. Menetapkan tujuan/sasaran: 

Langkah pertama dalam proses Perencanaan adalah                                                                                                                                                                

perencanaan Kumpulan tujuan tergantung pada jumlah faktor seperti 

misi organisasi, kemampuan organisasi, dan lain-lain, Setelah tujuan 

organisasi ditentukan, bagian bijak atau tujuan bijak departemen 

direncanakan di tingkat bawah. Menentukan tujuan setiap 

departemen adalah hal yang sangat esensial; maka hanya arah 

pemotongan yang jelas tersedia untuk departemen. Proses kontrol 

sangat mudah jika tujuan didefinisikan dengan jelas. 

b. Membangun tempat perencanaan: Ini adalah langkah kedua dalam 

perencanaan yang melibatkan membangun tempat perencanaan yang 

merupakan kondisi di mana kegiatan perencanaan akan dilakukan. 

Tempat perencanaan adalah asumsi perencanaan, faktor lingkungan 
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yang diharapkan, fakta terkait dan informasi yang berkaitan dengan 

masa depan seperti kondisi ekonomi umum, tren populasi, perilaku 

bersaing, dan lain-lain. 

c. Memutuskan periode perencanaan: Setelah tujuan jangka panjang 

dan tempat perencanaan diputuskan, tugas selanjutnya adalah 

menentukan periode rencana. Beberapa rencana dibuat untuk satu 

tahun dan yang lain akan menjadi beberapa dekade. Perusahaan 

umumnya mendasarkan periode mereka pada masa depan yang dapat 

diantisipasi secara wajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan suatu periode adalah: 

1) Dalam pengembangan dan komersialisasi produk baru: 

Perusahaan pembuat pesawat terbang yang berencana memulai 

proyek baru harus memiliki periode perencanaan lima hingga 

sepuluh tahun, di mana sebagai produsen suku cadang kecil yang 

dapat idenya dalam setahun atau lebih rencana tahunan. 

2) Waktu yang diperlukan untuk memulihkan investasi modal atau 

periode pengembalian: Periode pengembalian juga mempengaruhi 

periode perencanaan. Misalnya, jika sebuah mesin berharga 50 

lakh dan menghasilkan uang tunai dalam aliran Rs. 10 lakh per 

tahun, ia memiliki periode pengembalian 5 tahun. Karena itu 

rencananya juga harus setidaknya untuk lima tahun. 

3) Durasi komitmen yang telah dibuat: Periode rencana harus cukup 

lama untuk memungkinkan pemenuhan komitmen yang sudah 
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dibuat. Misalnya jika perusahaan telah setuju untuk memasok 

barang selama lima tahun, perusahaan perlu merencanakan 

periode yang sama untuk memenuhi komitmennya. 

d. Identifikasi alternatif: Langkah keempat dalam perencanaan adalah 

mengidentifikasi alternatif. Tujuan tertentu dapat dicapai melalui 

berbagai tindakan. Misalnya tujuan organisasi adalah untuk tumbuh 

lebih lanjut yang dapat dicapai dengan beberapa cara seperti 

memperluas di bidang bisnis atau lini produk yang sama, melakukan 

diversifikasi di bidang lain, bergandengan tangan dengan organisasi 

lain dan seterusnya. Dengan setiap kategori mungkin ada beberapa 

alternatif. Misalnya, diverifikasi dapat menunjukkan kemungkinan 

masuk ke salah satu dari beberapa bidang.
20

 

e. Evaluasi dan pemilihan alternatif: Setelah alternatif diidentifikasi, 

langkah selanjutnya adalah mengevaluasi alternatif berdasarkan 

lokasi dan tujuan dan untuk memilih tindakan atau tindakan yang 

terbaik. Ini dilakukan dengan bantuan teknik kuantitatif dan riset 

operasi. Selain itu paket perangkat lunak tersedia untuk 

mengevaluasi alternatif. 

f. Mengembangkan turunan/rencana suportif: Setelah rencana dipilih, 

berbagai rencana diturunkan sehingga mendukung rencana utama. 

Turunannya dapat berupa perencanaan untuk membeli peralatan, 

membeli bahan baku dan lain-lain. Rencana turunan ini 
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diformulasikan dari rencana utama dan oleh karena itu, mereka 

mendukung. 

g. Mengukur dan mengendalikan proses: Seseorang seharusnya tidak 

membiarkan rencana berjalan sendiri tanpa memantau kemajuannya. 

Manajer perlu memeriksa kemajuan rencana mereka sehingga 

tindakan perbaikan dapat diambil untuk membuat rencana bekerja 

atau mengubah rencana jika itu tidak realistis. Karenanya proses 

pengendalian adalah bagian dari rencana apa pun.
21

 

2. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian bisa diartikan sebagai kegiatan tugas, 

sumberdaya dan otoritas di antara anggota organisasi dengan tujuan  

tercapainya cita-cita organisasi secara efisien dan efektif. Dalam hal ini 

pengorganisasian merupakan sebagai penetapan hubungan, fungsi, dan 

struktur. Fungsi tersebut meliputi tugas-tugas yang dibagikan ke ranah 

fungsi garis staf dan fungsional. Dalam hal ini terjadi atas wewenang 

dan tanggung jawab. Sedangkan strukturnya dapat vertikal maupun 

horizontal. Dari situ akan mempermudah alokasi sumberdaya dengan 

gabungan yang tepat untuk menerapkan rencana. Program sekolah akan 

bejalan lancar, terorganisir, tersatukan, dan terkoodinir secara konsisten 

jika didukung oleh organisasi sekolah yang cepat tanggap terhadap 

kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, sekolah perlu diorganisasikan 
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secara tersistem sehingga memiliki struktur hirarkis yang terkoordinir 

secara rapi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
22

 

Pengorganisasian (organizing) yaitu proses penyusunan anggota 

dalam ranah struktur organisasi guna mencapai tujuan organisasi 

dengan sumber daya yang dipunyai dan lingkungan yang 

melingkarinya, baik dalam maupun luar. Dalam organisasi mempunyai 

dua aspek utama, yaitu pembagian kerja dan departementasi yang 

merupakan sebagai pondasi proses pengorganisasian. Akan tetapi, 

pengorganisasian pada prinsipnya merupakan proses pembentukan 

kegunaan yang teratur untuk semua sumber daya dalam sistem 

manajemen. Dalam teratur pada penggunaannya bisa menekankan pada 

capaian tujuan sistem manajemen dan menolong wirausahawan tidak 

hanya dalam pembuatan tujuan yang terlihat, tetapi juga dalam 

menegaskan sumber daya yang akan digunakan sebagai capaian tujuan. 

Organisasi kewirausahaan, dalam bab ini menunjuk pada hasil-hasil 

proses pengorganisasian. Pada intinya, tiap sumber daya organisasional 

mewakili investasi, yaitu sistem manajemen bisa mendapat 

pengembaliannya (return). Pengorganisasian yang sesuai dari sumber 

daya tersebut akan mengakibatkan tingkat efektivitas dan efisiensi dari 

penggunaannya.
23
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3. Menggerakkan/Pelaksanaan (Actuating) 

Penggerakan pada dasarnya dapat diartikan sebagai pelaksanaan 

merupakan fungsi manajemen yang komplek dari ruang lingkupnya 

cukup luas serta berhubungan erat dengan sumber daya manusia. 

Pelaksanaan merupakan merupakan fungsi terpenting dalam 

manajemen. Pentingnya pelaksanaan didasarkan pada alasan bahwa tak 

akan ada output yang jelas yang dihasilkan tanpa adanya penerapan 

aktivitas yang diusahakan dan diorganisasikan dalam suatu tindakan 

pelaksanaan atau usaha yang menimbulkan action.Penggerakan itu 

sendiri merupakan kegiatan untuk mengarahkan orang lain agar suka 

dan dapat bekerja dalam upaya mencapai tujuan. Cara yang tepat 

digunakan untuk menggerakkan para karyawan/sumber daya manusia 

yang ada di lembaga pendidikan yaitu dengan cara memotivasi atau 

memberi motif-motif bekerja agar mau dan senang melakukan segala 

aktivitas dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien, 

demikian juga kepemimpinan dan komunikasi sebagai bagian yang 

tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan fungsi actuating tersebut.
24

 

Dari dari berbagai proses manajemen, pelaksanaan (actuating) 

merupakan fungsi manajemen bagian paling utama. Dalam fungsi 

perencanaan dan pengorganisasian  akan berhubungan dengan aspek-

aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi pelaksanaan justru 

lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan 
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orang-orang dalam organisasi. Pelaksanaan merupakan usaha 

menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa hingga 

mereka mempunyai keinginan dan bertekat untuk mencapai sasaran 

anggota dan perusahaan. Kemudian perusahaan tersebut oleh para 

anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut hal ini 

dikatakan oleh George R. Terry yang dikutip dalam buku Nasution.
25

 

Hal yang penting diperhatikan dalam pelaksanaan (actuating) 

ini merupakan seorang karyawan akan termotivasi dalam mengerjakan 

sesuatu jika:
26

 

a. Merasa yakin akan mampu mengerjakan, 

b. Yakin bahwa suatu pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi 

dirinya,  

c. Tidak sedang terbebani oleh permasalahan pribadi atau tugas lain 

yang lebih mendesak, atau penting,  

d. Tugas tersebut adalah kepercayaan bagi yang bersangkutan. 

e. Hubungan harmonis antar teman dalam organisasi. 

Salah satu upaya dalam mengurangi pengangguran adalah melalui 

pelaksanaan pendidikan kewirausahaan melalui implementasi pendidikan 

kewirausahaan dalam kurikulum sekolah melalui pengajaran. Neck 

&Green memkitang bahwa saat ini perlu ada pendekatan baru dalam 

pengajaran kewirausahaan. Untuk itu model-model telah diringkas oleh 

Neck & Green dalam pengajaran kewirausahaan yang dapat 
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diselenggarakan. Pendidikan kewirausahaan melibatkan salah satu atau 

beberapa model kewirausahaan sebagai berikut:
27

 

a. The Entrepreneur World. Dalam pendidikan ini modelnya lebih 

condong pada kepribadian entrepreneur sebagai super hero. Siswa 

dilatih untuk memahami profil karakter yang dimiliki oleh seorang 

wirausahawan sukses. Pendidik lalu mendeskripsikan mengenai 

kepribadian wirausahawan seperti toleransi, pengendalian diri, 

terhadap ketidakpastian, kecenderungan untuk mengambil risiko, 

maupun hasrat untuk berprestasi.  

b. The Process World. Model pendidikan yang cenderung pada 

penciptaan perusahaan baru. Siswa diajak untuk membuat 

perencanaan dan memprediksi atas gagasan kewirausahaan yang 

dimiliki. Pendidik memberikan pengarahan tentang pembuatan 

rencana bisnis, model bisnis, dan analisis kasus.  

c. The Cognition World. Model pendidikan yang cenderung pada 

bagaimana mengidentifikasi peluang wirausaha dan mengelola 

kompetensi sebagai sumber daya berwirausaha. Pendidik 

memberikan metode dalam pangambilan keputusan pada aktivitas 

kewirausahaan. 

d. The Method World. Metode ini fokus pada praktik berwirausaha. 

Praktik disesuaikan dengan konteks kewirausahaan yang akan di 
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pelajari. Pendidik bertugas mengajak siswa untuk merefleksikan 

praktik dan eksperimen yang telah dilaksanakan. 

Selanjutnya pada pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dapat 

diterapkan nilai-nilai kewirausahaan diantaranya: 

a. Sifat-sifat/karakter wirausaha 

Karakter berasal dari kata Latin kharakter, kharassein, dan 

kharax, yang artinya tools for marking, to engrave,dan pointed stake, 

kata ini mulai banyak digunakan (kembali) kemudian dalam bahasa 

prancis caractere pada pada era abad ke-14 dan selanjutya masuk 

dalam bahasa inggris menjadi character, dan akhirnya menjadi bahasa 

Indonesia karakter. Karakter mengandung pengertian sebagai berikut: 

1) Suatu kualitas positif yang dimiliki seseorang, sehingga 

membuatnya menarik. 

2) Nama baik seseorang 

3) Seseorang yang mempunyai kepribadian yang eksentrik.  

Dalam kamus Poerwadarminta, karakter dimaknai sebagai 

watak, tabiat, akhlak, sifat-sifat kejiwaan, maupun budi pekerti yang 

membedakan dari satu orang pada yang lain. Dengan pengertian dapat 

dipahami bahwa dalam membangun karekter (character building) 

ialah  sebuah proses mengukir jiwa sedemikian rupa, sehingga 

berbentuk menarik, unik,  mempunyai perbedaan dengan orang lain. 

Ibarat pada huruf  alfabet yang tak pernah sama antara yang satu dan 

yang lain, dengan demikian orang yang mempunyai berkarakter dapat 
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dipilah satu dengan yang lainnya (termasuk dengan yang tidak/belum 

berkarakter atau berkarakter jelek)
28

 

b. Kepribadian Wirausaha 

 Dalam aktivitas kewirausahaan sebagai pelaku secara sepesifik 

memiliki ciri-ciri pribadi dan watak yang lebih penting dengan 

tuntutan atau konsekuensi dari aktivitas kewirausahaan.
29

  

Ada empat ciri-ciri kepribadian wirausaha menurut Miner, 

yaitu: 1) personal achiever, 2) supersalesperson, 3) real manager, dan 

4) expert idea generation.
30

 

1) Personal Achiever 

Ciri-ciri wirausaha ini mempunyai tipe sebagai berikut:  

a) Mempunyai kebutuhan akan berprestasi.  

b) Mempunyai kebutuhan akan umpan balik 

c) Mempunyai kebutuhan perencanaan dan penetapan tujuan   

d) Inisiatif pribadi yang kuat 

e) Komitmen pribadi yang kuat untuk organisasi  

f) Yakin bahwa satu orang dapat memainkan peran penting   

g) Yakin akan pekerjaan seharusnya dituntun oleh tujuan pribadi 

bukan oleh hal lain. 
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2) Supersalesperson 

Wirausaha tipe supersalesperson mempunyai ciri-ciri sebagai 

berikut:  

a) Mempunyai kompetensi memahami dan mengerti orang lain 

b) Mempunyai tekad untuk membantu orang lain  

c) Yakin bahwa proses sosial sangat penting   

d) Memilik kebutuhan hubungan positif dengan orang lain   

e) Yakin akan penjualan sangat penting untuk melakukan 

strategi perusahaan.  

3) Real manager. 

Ciri-ciri wirausaha tipe real managers adalah sebagai berikut: 

a) Kemauan untuk menjadi pemimpin perusahaan.  

b) Ketegasan.  

c) Sikap positif terhadap pemimpin. 

d) Kemauan untuk bersaing.   

e) Kemauan berkuasa.  

f) Kemauan untuk menonjol di antara orang-orang lain.  

4) The expert idea generator. 

tipe expert idea generator mempunyai ciri-ciri wirausaha sebagai 

berikut:  

a) Mempunyai hasrat/keinginan untuk melakukan inovasi.  

Keinginan untuk berinovasi menyebabkan expert idea 

generator suka menemukan gagasan baru dan 
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menjalankannya. Keinginan tersebut untuk berinovasi secara 

tetap dengan usaha sendiri untuk tercapainya suatu 

keberhasilan dan merasakan kepuasan pribadi.  

b) Senang dengan gagasan-gagasan 

Senang dengan gagasan mencakup  dari banyak unsur, 

contohnya seperti antusiame, memperlihatkan perhatian 

kepada pendapat orang lain.  

c) Mempunyai keyakinan terhadap pengembangan produk baru 

bahwa sangat penting untuk menjalankan strategi dan 

organisasi.  

d) Inteligensi yang tinggi 

 inteligensi meliputi kemampuan seperti penalaran dan 

penilaian, serta mempunyai kemampuan dalam menggunakan 

abstraksi, konsep, dan gagasan. Juga mampu dalam belajar, 

menganalisis dan membuat sintetis.  

e) Keinginan untuk menghindari risiko.  

 Meskipun dari banyak orang yang memahami bahwa 

sifat keinginan untuk mengaambil risiko sebagai esensi 

profesi wirausaha, banyak wirausaha yang sangat berhati-hati, 

dan baru melangkah kalau betul-betul sudah yakin. Bagi 

wirausaha tipe ini, sifat ini memang penting karena bisa saja 

mempunyai gagasan yang baru. 
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Dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan bisa diterapkan 

melalui beberapa hal, penjelasannya sebagai berikut:
31

 

a. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dapat di terapkan dalam 

mata pelajaran: Nilai-nilai enterpreunership diterapkan ke dalam 

pembelajaran sehingga mendapat kesadaran, terbentuknya jiwa 

yang mempunyai karakter wirausaha, dalam pembiasaan tingkah 

laku sehari-hari. Dari berbagai mata pelajaran mempunyai peluang 

yang sama untuk menerima nilai-nilai tersebut. 

b. Pendidikan kewirausahaan dapat dilaksanakan dalam kegiatan 

ekstrakurikuler: Ekstrakurikuler merupakan kegiatan diluar mata 

pelajaran yang berorientasi dalam membantu pengembangan siswa 

sesuai dengan kebutuhan, potensi, minat, dan bakat yang 

dibutuhkan. Dari berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang bisa 

diberikan muatan kewirausahaan diantaranya olahraga, seni 

budaya, kepramukaan, olahraga, koperasi dan lain-lain. 

c. Didalam mengembangkan diri adalah kegiatan pendidikan diluar 

mata pelajaran dan merupakan bagian integral dari kurikulum 

sekolah. Pembentukan karakter merupakan upaya pengembangan 

diri, termasuk masalah belajar, karir, sosial, dan lain-lain, 

merupakan kaitannya dengan karakter wirausaha dan kepribadian 

siswa 
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d. Pembelajaran yang dirubah dari teori ke praktik dalam 

berwirausaha: Pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada 

keberhasilan dari tiga kompetensi, diantaranya pemahaman konsep, 

penanaman karakter, dan kemampuan skill. Dari salah satu 

pembelajaran melalui model, contohnya: pendirian kantin kejujuran 

yang dikelola langsung oleh siswa. 

e. Penerapan pendidikan kewirausahaan melalui integrasi dalam buku 

ajar siswa. Buku ajar bisa diubah dengan memasukan nilai-nilai 

kewirausahaan dalam hal penyampaian materi, tugas, dan evaluasi. 

Buku ajar mempunyai pengaruh penting dalam pelaksanaan 

pembelajaran, sehingga pada proses internalisasi nilai-nilai 

kewirausahaan membutuhkan kreativitas guru. 

f. Pendidikan kewirausahaan yang diterapkan dalam budaya sekolah: 

Budaya sekolah merupakan keadaan kehidupan sekolah dimana 

siswa berinteraksi dan menjalin hubungan dengan seluruh elemen 

di sekolah. Dari sini pengembanhgan nilai kewirausahaan dalam 

budaya sekolah menjadi tanggung jawab seluruh pihak yang 

berperan di sekolah. Budaya tersebut diterapkan dalam segala 

aktivitas kegiatan  disekolah. Dari budaya tersebut nilai yang di 

terapkan diantaranya: kejujuran, , komitmen,  disiplin dan berjiwa 

wirausaha. Budaya  sekolah biasanya termuat dalam visi dan misi 

sekolah, dan mediar di kelas maupun luar kelas. 
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g.  Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan ke dalam muatan lokal: 

pada prinsipnya sekolah perlu memperkenalkan dan menanamkan 

kepada para siswa dengan prinsip-prinsip dan metodologi ke arah 

pembentukan kecakapan hidup siswa melalui kurikulum 

terintegrasi yang dikembangkan di sekolah. Sekolah sebagai dasar 

perlu kiranya mengembangkan pembelajaran yang matang dan 

tepat. Karena itu, model desain pembelajaran yang baik merupakan 

acuan oleh guru dan perlu dikembangkan 

4. Evaluasi (Evaluating) 

Pendidikan pada lembaga formal seperti umumnya sekolah, 

keberhasilan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, keberhasilan 

pendidikan ditentukan oleh yakni keterpaduan antara kegiatan guru 

dengan kegiatan siswa. Siswa dalam kegiatan belajar banyak ditentukan 

oleh bagaimana guru mengajar. Dengan memperbaiki pengajaran yang 

banyak dipengaruhi oleh guru merupakan salah satu usaha untuk 

mengoptimalkan pembelajaran, karena pengajaran merupakan suatu 

sistem, maka dalam hal perbaikannya pun harus mencakup keseluruhan 

komponen dalam sistem pengajaran tersebut. Komponen-komponen 

yang terpenting adalah materi, tujuan, evaluasi. 

Guru harus memiliki dan menguasai penilaian terhadap hasil 

dari proses belajar mengajar karena untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru. Maka 
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kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran merupakan 

faktor utama dalam mendorong mencapai tujuan pengajaran.
32

 

a. Pengertian Evaluasi 

Konsep penilaian ada beberapa istilah yang berkaitan yang 

seringkali digunakan untuk mengetahui keberhasilan belajar, yaitu: 

pengujian (test), pengukuran (measurement), penilaian 

(assessment),dan evaluasi (evaluation). Istilah-istilah tersebut 

dengan maksud yang sama dan seringkali digunakan bergantian satu 

dengan yang lain. Akan tetapi dari keempatnya sebenarnya 

mempunyai arti yang berbeda. Berikut adalah Mimin Haryati 

maupun para pakar lainnya memberikan maksud perbedaan kempat 

istilah tersebut seperti yang diuraikan di bawah ini.
33

 

Pengukuran merupakan sebuah suatu gejala menurut aturan 

tertentu yang ditetapkan oleh angka. Dalam hal kompetensi, 

pengukuran didasarkan klasifikasi kompetensi siswadengan 

menggunakan suatu standar. Dalam kaitannya dengan kegiatan 

belajar, pengukuran bisa bersifat kuantitatif (berupa angka) mapun 

kualitatif (baik, cukup, kurang, dan sebagainya). Pengukuran bisa 

menggunakan dalam bentuk tes (pengujian) dan nontes. Tes 

merupakan seperangkat pertanyaan yang memiliki jawaban salah 

atau benar, sebaliknya nontes adalah pertanyaan atau pernyataan 
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yang tidak memiliki jawaban benar atau salah.  Penilaian 

(assessment), menurut Haryati, adalah semua metode yang biasa 

dipakai untuk mengetahui keberhasilan siswa dengan cara menilai 

unjuk kerja individu siswaatau kelompok. Menurut Haryati, 

penilaian juga dapat diartikan sebagai kegiatan menafsirkan data 

hasil pengukuran.
34

Sedang menurut Popham definisi dari assessment 

dalam konteks pembelajaran adalah “Educational assessment is a 

formal attempt to determine students’ status with respect to 

educational variable of interest”. Dalam hal ini “variable of 

interest” bermakna variasi tingkat pemahaman/kompetensi siswa 

terhadap suatu materi/konsep yang ingin dicapai
35

 

Kegiatan evaluasi dilakukan dengan sadar oleh guru, evaluasi 

adalah suatu kegiatan yang disengaja dan bertujuan. Dengan harapan 

untuk mendapatkan kepastian dalam hal keberhasilan belajar siswa 

dan memberikan kontribusi kepada guru terkait apa yang dia lakukan 

dalam kegiatan pengajaran. Dengan kata lain, evaluasi yang 

dilakukan oleh guru mempunyai tujuan untuk mengetahui bahan-

bahan pelajaran yang disampaikan bisa dikuasi oleh siswa ataukah 

belum. Selanjutnya, apakah kegiatan pengajaran yang 

dilaksanakannya itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan atau 

belum. 
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Sudirman N, mengatakan bahwa tujuan evaluasi dalam proses 

pembelajaran adalah:  

1) Mengambil keputusan mengenai hasil belajar.  

2) Faham dengan siswa, 

3) Melakukan perbaikan dan mengembangkan program 

pengajaran.  

Sudirman menjelaskan bahwa pengambilan keputusan tentang 

hasil belajar merupakan kewajiban bagi seorang guru dengan tujuan 

dapat mengetahui berhasil atau tidaknya siswa dalam proses 

pembelajaran. Ketidakberhasilan proses pembelajaran itu disebabkan 

antara lain sebagai berikut:  

1) Tingkat kemampuan siswa yang rendah.  

2) Ketidak sesuaian kualitas materi pelajaran dengan tingkat usia 

anak.  

3) Dari banyaknya bahan pelajaran tidak sesuai dengan waktu yang 

diberikan.  

4) Dalam komponen proses belajar dan mengajar yang tidak sesuai 

dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh guru itu sendiri.
36

 

b. Tujuan Evaluasi Pendidikan 

Salah satu tujuan evaluasi program adalah menghasilkan 

informasi yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan, penyusunan kebijakan, maupun penyusunan program 
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berikutnya.
37

 Dalam evaluasi pendidikan terdapat atas tujuan umum 

dan khusus, adapun penjelasannya sebagai berikut: 

1) Tujuan Umum 

a) Sebagai himpunnan bahan-bahan keterangan yang dapat 

dijadikan sebgai bukti mengenai taraf perkembangan atau 

taraf kemajuan yang dialami oleh para siswa, setelah 

mereka menjalani proses pembelajaran dalam jangka waktu 

tertentu. Dengan maksud lain tujuan umum dari evaluasi 

dalam pendidikan adalah untuk memperoleh data 

pembuktian, yang akan dijadikan sebagai petunjuk hingga 

dimana tingkat keberhasilan dan tingkat kemampuan siswa 

dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler, setelah mereka 

menjalani proses pembelajaran dalam jangka waktu yang 

telah direncanakan. 

b) Di dalam menilai maupun mengukur seberapa efektivitas 

mengajar dan metode-metode mengajar yang telah 

diterapkan atau dilaksanakan oleh pendidik, serta kegiatan 

belajar yang dilaksanakan oleh peserta didik.   

2) Tujuan Khusus 

Adapun tujuan secara khusus dalam kegiatan evaluasi 

pada bidang pendidikan adalah sebagai berikut: 
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a) Untuk memancing kegiatan siswa dalam menempuh 

program pendidikan. Tanpa adanya evaluasi maka tidak 

mungkin timbul kemauan atau daya tarik pada diri siswa 

utnuk memperbaiki dan meningkatkan prestasinya masing-

masing. 

b) Untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab 

keberhasilan dan ketidakberhasilan siswadalam mengikuti 

program pendidikan, sehingga dapat dicari dan ditemukan 

jalan keluar atau cara-cara perbaikannya.
38

 

3) Jenis-jenis Evaluasi 

Jenis-jenis evaluasi yang dapat dijalankan dalam 

pendidikan sebagai berikut: 

a) Evaluasi Formatif 

Evaluasi yang digunakan untuk mengukur hasil 

belajar yang dilakukan siswa  setelah ia melakukan progam 

dalam satuan bahan pelajaran dalam suatu bidang setudi 

tertentu. Jenis dilakukan berdasarkan asumsi bahwa manusia 

mempunyai banyak kekurangan dan kelemahan, dan pada 

mulanya tidak mengetahui apa-apa, sehingga keterampilan, 

pengetahuan, dan sikap itu tidak dibiasakan. 
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b) Evaluasi Sumatif 

Evaluasi yang dilakukan mengenai hasil belajar siswa 

setelah mengikuti pelajaran dalam satu periode atau catur 

wulan, satu semester atau akhir tahun sebagai penentu pada 

jenjang berikutnya. 

c) Evaluasi Penempatan 

Evaluasi yang dilaksanakan sebelum siswa mengikuti 

proses belajar mengajar dalam hal untuk kepentingan 

penempatan pada jurusan atau fakultas yang diinginkan. 

d) Evaluasi Diagnosis 

  Evaluasi yang dilakukan mengenai hasil 

penganalisan tentang keadaan belajar siswa baik, maupun 

kesulitan-kesulitan atau halangan yang ditemui dalam situasi 

belajar-mengajar
39

 

4) Fungsi Evaluasi  

Adapun fungsi evaluasi dalam pendidikan dan 

pengajaran mempunyai beberapa fungsi diantaranya sebagai 

berikut: 

a) Untuk melihat taraf kesiapan daripada siswa dalam 

menempuh suatu pendidikan tertentu. Artinya apakah 

seorang siswa sudah cukup siap untuk diberikan pendidikan 

tertentu atau belum. Kalau seorang siswa sudah siap  untuk 
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diberikan pendidikan tertentu, maka pendidikan segera kita 

dapat dilakukan. Kalau belum siap maka sebaiknya 

pemberian pendidikan kepada siswa tersebut kita tunda 

dulu. Karena memberikan sebuah pendidikan kepada siswa 

yang belum siap menerimanya tidak akan meberikan 

dampak dan hasil seperti yang diharapkan.
40

 

b) Untuk melihat seberapa jauh hasil yang telah diperoleh 

dalam proses pendidikan yang telah dilakukan apakah hasil 

yang dicapai sudah sesuai dengan yang diinginkan atau 

belum. Kalau belum, maka perlu dicari faktor apakah yang 

menjadi penghambat dalam mencapai tujuan tersebut. Dan 

selanjutnya dapat dicari jalan untuk mengatasinya. 

c) Untuk melihat apakah dalam mata pelajaran yang  diajarkan 

dapat kita teruskan dengan bahan yang baru ataukah kita 

harus mengulangi kembali bahan-bahan pelajaran yang 

telah usai. Dari berbagai hal evaluasi yang kita jalankan kita 

akan dapat melihat apakah siswa telah cukup menguasai 

bahan pelajaran yang usai atau belum. Kalau siswa secara 

keseluruhan telah mencapai nilai yang diharapkan dalam 

evaluasi yang kita lakukan, maka itu berarti bahwa siswa 

telah menguasai pelajaran yang telah usai maka bisa 

dinyatakan dapat menerima pelajaran baru. Sebaliknya 
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apabila hasil-hasil evaluasi yang telah kita lakukan 

memberikan gambaran bahwa siswa belum matang dalam 

pelajaran yang usai, maka kita perlu melakukan remidi 

kembali pelajaran yang usai itu.
41

 

d) Dengan evaluasi yang kita jalankan kita dapat mengetahui 

segala potensi yang dimiliki oleh siswa. Berdasarkan 

potensi-potensi dapat dipahami konsentrasi apakah yang 

paling cocok untuk siswa tersebut dikemudian hari. Dengan 

jalan ini dapatlah meminimalisir adanya salah pilih 

konsentrasi pendidikan. Dan dengan demikian dapat pula 

meminimalisir keuangan yang sudah dikeluarkan karena 

pilihan yang tidak tepat.  

e) Dalam menyeleksi siswa dapat dinaikkan ke kelas yang 

lebih tinggi ataukah harus mengulang di kelas semula maka 

diperlukan penggalian bahan-bahan dan informasi. Dari 

hasil evaluasi sejumlah bahan pelajaran yang dapat 

diberikan kepada seorang anak telah memenuhi syarat-

syarat untuk dinaikkan ke dalam kelas yang lebih tinggi 

maka anak tersebut dapat kita naikkan. Akan tetapi apabila 

syarat minimal tersebut belum dipenuhi maka anak tersebut 

harus mengulang pada kelas semula. 
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f) Dalam mengetahui perbandingan apakah prestasi yang telah 

dicapai oleh siswa sudah sesuai dengan kapasistasnya atau 

belum. jikalau seorang siswa dalam suatu kecakapan 

mencapai prestasi yang lebih rendah dari kapasitasnya, 

maka perlu adanya pencarian faktor-faktor yang menjadi 

penghambat, untuk selanjutnya bisa  diadakan 

pengulangan/remedial terhadap siswa tersebut, sehingga 

bisa untuk mencapai prestasi sesuai dengan kapasitas yang 

ada padanya. 

g) Dalam memahami apakah seorang siswa telah cukup 

matang untuk kita terjunkan ke dalam masyarakat atau 

untuk melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih 

tinggi. Apabila berdasarkan hasil evaluasi yang kita lakukan 

selama periode pendidikan tertentu siswa mencapai hasil 

yang baik maka dapat kita anggap bahwa siswa tersebut 

cukup matang dilepas ke dalam masyarakat atau untuk 

melanjutkan ke lembaga pendidikan yang lebih tinggi. 

h) Mengadakan seleksi guna mendapatkan calon-calon yang 

paling cocok untuk suatu jabatan atau suatu jenis 

pendidikan tertentu, maka perlu diadakan seleksi terhadap 

para calon yang melamar. Hasil-hasil evaluasi yang 

dilaksanakan dapat memberikan gambaran yang cukup jelas 
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mana-mana calon yang paling memenuhi syarat untuk jenis 

jabatan atau untuk jenis pendidikan tersebut. 

i) Dalam memahami tingkatan efisiensi metode yang 

dipergunakan dalam lapangan pendidikan. Dalam proses 

pendidikan kita selalu berusaha dalam mencapai hasil yang 

sebaik-baiknya. Maka dari itu untuk mencapai hasil yang 

sebaik-baiknya kita akan berusaha untuk mempergunakan 

metode yang sebaik-baiknya.
42

 

5) Karakteristik, Model dan Pendekatan Evaluasi Pembelajaran 

a) Karakteristik 

Evaluasi sangat penting dalam meningkatkan kualitas 

proses dan hasil dari pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi 

dalam pembelajaran, dapat dilihat kegunaannya dari tujuan 

dan fungsi evaluasi atau sistem pembelajaran itu sendiri. 

Evaluasi dan pembelajaran tidak dapat dipisahkan, sehingga 

guru harus melakukan evaluasi pembelajaran. Melalui 

evaluasi, kita bisa melihat tingkat kemampuan peserta didik, 

baik secara kelompok maupun individual. Kita juga bisa 

melihat dari berbagai perkembangan hasil belajar siswa, baik 

yang bersifat domain kognitif, afektif maupun psikomotor. 

Dan pada akhirnya, guru bisa memperoleh pandangan 

tentang keefektifan proses pembelajaran. Setelah kita 
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mengetahui pentingnya evaluasi dalam kegiatan 

pembelajaran di madrasah, selanjutnya kita juga perlu tahu 

apa karakteristik dari alat ukur yang baik. Zainal Arifin 

mengatakan instrumen evaluasi yang mempunyai 

karakteristik yang baik adalah “valid, reliabel, relevan, 

representatif, praktis, deskriminatif, spesifik dan 

proporsional. 

1) Valid, suatu aalat ukur yanga bisa dipahami valid jika 

betul-betul mengukur apa yang harus diukur secara 

tepat. Contohnya, alat ukur mata pelajaran Ilmu Fiqih, 

maka alat ukur tersebut harus betul-betul dan hanya 

mengukur kemampuan siswa dalam mempelajari Ilmu 

Fiqih, tidak diperkenankan dicampuradukkan dengan 

materi pelajaran lainnnya. Validitas suatu alat ukur 

dapat dilihat dari berbagai aspek, antara lain validitas 

bandingan (concurent validity), validitas ramalan 

(predictive validity), validitas konstruk (construct 

validity), validitas isi (content validity), dan lain-lain.  

2) Reliabel, merupakan alat ukur dapat dikatakan reliabel 

jika ia mempunyai hasil yang taat asas (consistent). 

Contohnya, suatu alat ukur dikasihkan kepada 

sekelompok siswa saat ini, selanjutnya diberikan lagi 

kepada sekelompok siswa yang sama pada saat yang 
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akan datang, dan kemudian ternyata hasilnya sama atau 

mendekati sama, darisitu dapat dikatakan alat ukur 

tersebut mempunyai tingkat reliabilitas yang tinggi.
43

 

3) Relevan, merupakan alat ukur yang dapat digunakan 

harus sesuai dengan kompetensi dasar, dan indikator 

yang sudah ditetapkan. Alat ukur harus sesuai dengan 

domain hasil belajar, seperti halnya domain kognitif, 

afektif, dan psikomotor. Jangan pernah ingin mengukur 

domain kognitif menggunakan alat ukur non-tes. Hal ini 

tentu tidak relevan. 

4) Representatif, merupakan alat ukur harus betul-betul 

mewakili dari semua materi yang sudah disampaikan. 

Kemudian dapat dilakukan bila guru menggunakan 

silabus sebagai acuan pemilihan materi tes. Guru harus 

memperhatikan  dariproses seleksi materi, mana materi 

yang bersifat aplikatif dan mana yang tidak, kemudian 

mana yang penting dan mana yang tidak. 

5) Praktis, merupakan yang enak digunakan. Jika alat ukur 

itu dapat memenuhi syarat tetapi sulit digunakan, berarti 

tidak praktis. Kepraktisan ini bukan hanya dilihat dari 

pembuat alat ukur (guru), tetapi juga bagi orang lain 

yang ingin menjalankan alat ukur tersebut. 
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6) Deskriminatif, merupakan alat ukur yang telah disusun 

sedemikian rupa, kemudian dapat menunjukkan 

perbedaan-perbedaan yang sekecil apapun. Semakin 

baik suatu alat ukur, maka semakin mampu alat ukur 

tersebut menunjukkan perbedaan secara teliti. Dalam 

mengetahui apakah suatu alat ukur cukup deskriminatif 

atau tidak, dapat didasarkan atas uji daya pembeda alat 

ukur tersebut. 

7) Spesifik, merupakan alat ukur yang disusun dan 

digunakan khusus pada objek yang diukur. Jika alat 

ukur tersebut menggunakan tes, maka jawaban tes 

jangan sampai menimbulkan ambivalensi atau spekulasi. 

8) Proporsional, merupakan alat ukur harus mempunyai 

tingkat kesulitan yang proporsional antara mudah, 

sedang dan sulit. Begitu juga ketika menentukan jenis 

alat ukur, baik tes maupun non-tes.
44

 

b) Model dan Pendekatan 

Dalam pembahasan tentang evaluasi, acap kali 

dijumpai beberapa model evaluasi dengan sistematika atau 

format yang berbeda, akan tetapi dalam beberapa model ada 

juga yang sama. Dalam pengelompokkan Said Hamid Hasan 

model evaluasi sebagai berikut : 
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1) Model evaluasi kuantitatif,  merupakan: model Tyler, 

model teoretik Taylor dan Maguire, model pendekatan 

sistem Alkin, model Countenance Stake, model CIPP, 

serta model ekonomi mikro sedangkan., 

2) Model evaluasi kualitatif, merupakan: model studi kasus, 

model iluminatif, serta model responsive.
45

 

Evaluasi program pendidikan merupakan studi yang 

sistematis dan didesain, dilaksanakan, serta dilaporkan untuk 

membantu klien memutuskan dan/atau meningkatkan 

keberhargaan dan/atau manfaat program-program pendidikan. 

Terdapat banyak model evaluasi program yang digunakan 

para ahli.
46

  Berikut ini merupakan model-model mengenai 

evaluasi pendidikan yaitu: 

a) Model Tyler  

Model ini namanya diambil dari pengembangnya 

Tyler. Dalam buku Basic Principles of Curriculum and 

Instruction, Tyler banyak ungkapan dan gagasannya dan 

ide tentang evaluasi. Dari buku tersebut salah satunya 

diberinya judul How Can the Effectiveness of Learning 

Experience be Evaluated ? Model ini dibangun dari dua 

dasar pemikiran. Pertama, evaluasi dilakukan kepada 

tingkah laku siswa. Kedua, evaluasi dilakukan terhadap 
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tingkah laku awal siswa sebelum melakukan kegiatan 

pembelajaran dan sesudah melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. Adapun pemikiran yang kedua 

menunjelaskan bahwa seorang evaluator harus bisa 

menentukan perubahan tingkah laku apa yang terjadi 

setelah siswa mengikuti pelaksanaan belajar, kemudian 

memantapkan bahwa perubahan yang dialami merupakan 

perubahan yang disebabkan oleh pembelajaran.
47

 

b) Model yang berorientasi pada tujuan  

Pada era sebelum KBK 2004, Kita telah disuguhi 

adanya tujuan pembelajaran umum dan tujuan 

pembelajaran khusus. Dalam model evaluasi ini 

menggunakan dari dua tujuan tersebut sebagai kriteria 

dalam menentukan suatu keberhasilan. Evaluasi 

dijelaskan sebagai proses pengukuran hingga dari tujuan 

pembelajaran yang tercapai. Model ini sering dibuat pada 

evaluasi oleh guru-guru, karena dianggap lebih praktis 

untuk menentukan hasil yang diinginkan. Dengan 

rumusan yang bisa diukur. Dengan demikian, terdapat 

hubungan yang logis antara kegiatan, hasil dan prosedur 

pengukuran hasil. Tujuan dengan model ini bisa 

membantu kita dalam merumuskan tujuan dan 

                                                             
47

Arifin, Evaluasi Pembelajaran, 69. 
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menjelaskan kaitannya antara tujuan dengan kegiatan. 

Jika dalam rumusan tujuan pembelajaran dapat 

diobservasi (observable) kemudian diukur (measurable), 

maka kegiatan evaluasi pembelajaran akan menjadi lebih 

praktis dan simpel.
48

 

c) Model Pengukuran  

(measurement model) model ini menjelaskan 

pemikiran-pemikiran dari R.Thorndike dan R.L.Ebel. 

Model ini banyak menitikberatkan dalam kegiatan 

pengukuran. Pengukuran yang digunakan dalam 

menentukan kuantitas suatu sifat (atribute) tertentu yang 

dimiliki oleh objek, peristiwa maupun orang, dalam 

bentuk ukuran tertentu. Kita bisa menggunakan model ini 

dalam mengungkap perbedaan individual maupun 

kelompok dalam hal kemampuan, sikap dan minat. Hasil 

evaluasi dapat digunakan dalam keperluan seleksi 

bimbingan, siswa, dan perencanaan pendidikan. Objek 

evaluasi dalam model ini digunakan pada tingkah laku 

siswa, meliputi hasil belajar (kognitif), pembawaan, 

minat, bakat,  sikap, dan juga aspek-aspek kepribadian 

siswa. Untuk itu, instrumen yang dilakukan pada 

umumnya adalah tes tertulis (paper and pencil test) dalam 
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bentuk tes objektif, yang cenderung dibakukan. Oleh 

sebab itu, dalam menganalisis soal sangat memperhatikan 

difficulty index dan index of discrimination. Model ini 

menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Norma (norm-

referenced assessment). 

d) Model Kesesuain (Ralph W.Tyler, John B.Carrol, and Lee 

J.Cronbach) 

Evaluasi dalam model ini adalah suatu kegiatan 

untuk melihat kesesuaian (congruence) antara tujuan 

dengan hasil belajar yang dicapai. Dari hasil evaluasi 

dapat Kita pergunakan dalam menyempurnakan sistem 

bimbingan siswa dan  memberikan informasi kepada 

pihak-pihak yang membutuhkan. Sasaran evaluasi adalah 

tingkah laku peserta didik, meliputi perubahan tingkah 

laku yang diinginkan (intended behaviour) pada akhir 

kegiatan pendidikan, baik yang berhubungan dengan 

aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Dari evaluasi 

yang Kita gunakan tidak hanya tes (tulisan, lisan, dan 

perbuatan), akan tetapi juga non-tes (observasi, 

wawancara, skala sikap, dan sebagainya). Dalam evaluasi 

ini membutuhkan informasi perubahan tingkah laku pada 

dua langkah, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan 

pembelajaran. Kita perlu melakukan pre and post-test. 
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Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

model evaluasi ini adalah merumuskan tujuan tingkah 

laku (behavioral objectives), menentukan situasi dimana 

siswa dapat memperlihatkan tingkah laku yang akan 

dievaluasi, menyusun alat evaluasi, dan menggunakan 

hasil evaluasi. Oleh sebab itu, model ini menekankan 

pada pendekatan penilaian acuan patokan (PAP). 

e) Educational System Evaluation Model (Daniel 

L.Stufflebeam, Michael Scriven, Robert E.Stake, dan 

Malcolm M.Provus)  

Menurut model ini, evaluasi berarti 

membandingkan performance dari berbagai sudut 

pandang (tidak hanya dimensi hasil saja) dengan sejumlah 

kriteria, baik yang bersifat mutlak/interen maupun 

relatif/eksteren. Model ini fokus pada suatu sistem secara 

keseluruhan, ini sebenarnya merupakan gabungan dari 

model satu dengan model lain, sehingga fokus 

evaluasinyapun diambil dari beberapa model, yaitu (1) 

model countenance dari Stake, yang meliputi : kegiatan 

sebelum pembelajaran berlangsung (antecedents), 

kegiatan yang saling mempengaruhi (transactions), hasil 

yang di dapatkan (outcomes); (2) model CIPP dari 

Stufflebeam, yang meliputi Context, Input, Process, dan 
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Product, (3) model Scriven yang meliputi  instrumental 

evaluation and consequential evaluation, (4) model 

Provus yang meliputi: design, operation program, interim 

products, dan terminal products. Dari keempat model 

yang tergabung dalam educational system model, dapat 

difahami secara singkat tentang dua model, yaitu model 

countenance  dan model CIPP.
49

 

f) Illuminative Model (Malcolm Parlett dan Hamilton) 

 Jika model measurement dan congruence lebih 

cenderung pada evaluasi kuantitatif-terstruktur, 

sedangkan model ini lebih fokus pada evaluasi kualitatif-

terbuka (open-ended). Kegiatan evaluasi dikaitkan 

dengan learning milieu, dalam madrasah sebagai 

lingkungan material dan psiko-sosial, dimana guru dan 

siswa bisa berinteraksi. Tujuan evaluasi adalah untuk 

membahas secara cermat dan hati-hati terhadap 

pelaksanaan sistem pembelajaran di dalam pedidikan, 

faktor-faktor yang mempengaruhinya, kelebihan dan 

kekurangan sistem, dan pengaruh sistem terhadap 

pengalaman belajar siswa. Hasil evaluasi lebih bersifat 

deskriptif dan interpretasi, bukan pengukuran dan 

                                                             
49

Ibid., 71-72. 



71 
 

 

prediksi. Model ini lebih banyak menggunakan judgment. 

Fungsi evaluasi adalah sebagai masukan untuk 

memberikan kepentingan pengambilan keputusan dalam 

rangka penyesuaian dan penyempurnaan sistem 

pembelajaran yang sedang dikembangkan. 

g) Model Responsif 

 Sebagaimana model illuminatif, dalam model ini 

lebih menekankan pada pendekatan kualitatif-naturalistik. 

Evaluasi tidak dipahami sebagai ukuran akan tetapi 

pemberian makna atau menorehkan sebuah realitas dari 

berbagai peandangan orang-orang yang terlibat, 

berkepentingan dan berminat dengan program 

pembelajaran. Dengan adanya tujuan evaluasi adalah 

untuk memberikan pemahaman semua komponen 

program pembelajaran melalui berbagai sudut pandang 

yang berbeda. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan, 

maka dalam model ini tidak yakin dengan hal-hal yang 

bersifat kuantitatif. Instrumen yang digunakan pada 

umumnya mengkitalkan observasi langsung maupun tak 

langsung dengan interpretasi data yang impresionistik. 

kegiatan evaluasi langkah-langkahnya meliputi observasi, 

merekam hasil wawancara, mengumpulkan data, 
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mengecek pengetahuan awal (preliminary understanding) 

siswadan mengembangkan desain atau model. 

Berdasarkan langkah-langkah ini, evaluator mencoba 

responsif terhadap orang-orang yang berkepentingan pada 

hasil evaluasi. Hal yang penting dalam model responsif 

adalah pengumpulan dan sintesis data.
50

 

 

                                                             
50

Ibid., 73-74. 
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BAB III 

MANAJEMENPENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN 

DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MADIUN 

 

Pada bagian bab ini peneliti akan memaparkan data dan temuan penelitian 

yang sudah dilakukan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, paparan data tersebut 

diantaranya sebagai berikut: 

A. Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

1. Sejarah Berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

Berdirinya MAN 3 Madiun dilatarbelakangi oleh adanya pemikiran 

membuka pendidikan yang bersifat atau bercirikan Islami untuk jejang 

pendidikan tingkat menengah atas didesa Doho dengan pertimbangan: 

a. Desa Doho bermasyarakat agamis. 

b. Adanya  2 (dua) Madrasah Tsanawiyah  didesa Doho sendiri yaitu 

MTsN Doho  dan MTs PSM Doho 

c. Adanya 4 SMP di Kecamatan Dolopo yaitu 2 SMP Negeri dan 2 

Swasta 

d. Di Desa Doho ada 2 MI, yaitu MI Darul Ulum dan  MI Mambaul 

Hikmah  

e. Di Desa Doho ada Madrasah Diniyah yang keduanya sangat potensial dalam 

pengembangan Agama Islam.  

Dengan modal tamatan madrasah dan sekolah tersebut diatas perlu 

adanya wadah pendidikan guna menampung tamatan tersebut dan 

berlokasi diatas Desa Doho juga. Hal itu disampaikan Bupati Kepala 
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Daerah TK.II Madiun pada peresmiaan gedung MTsN Doho Dolopo 

Madiun pada waktu itu. 

Himbauan Bupati ditindaklanjuti oleh Trio Pendiri yaitu Wasit,S.H. 

(Kepala MTsN Doho), Badjuri,BA (guru MTsN Doho) dan 

Drs.Masruchin (guru MTsN Kota Madiun). Pada tanggal 1 maret 1987 

diadakan pertemuaan pertama dengan menghadirkan tokoh-tokoh  

masyarakat, tokoh pendidikan dari kecamatan Dolopo, Kebonsari  dan 

Dagangan yang pada akhirnya memutuskan bahwa di Desa Doho perlu 

didirikan Madrasah Aliyah dan diusahakan berstatus filial (kelas jauh). 

Tanggal 4 April 1987 diadakan pertemuan kedua yang sekaligus 

ditetapkan sebagai tanggal berdirinya  Madrasah Aliyah Persiapan Fillial 

di Desa Doho Dolopo. 

Pada bulan Juli 1987 Madrasah Aliyah Persiapan fillial menerima 

siswa baru tahun ajaran 1987/1988. Tercatat 63 siswa yang aktif 

mengikuti kegitan belajar mengajar. Kunjungan Direktur Jendral Binbaga 

Islam bersama Kepala Seksi Madrasah Aliyah pada Kantor Wilayah 

Departemen Agama Provinsi Jawa Timur, Kakandepag Kab. Madiun serta 

pengawas Penda Islam pada waktu itu sungguh suatu dorongan moral 

yang sangat luar biasa. Setelah usulan fillial dirasa cukup, maka langsung 

diteruskan ke Departemen Agama RI melalui Kandepag Kab. Madiun dan 

Kanwil Prov. Jatim. Keputusan Dirjen Binbaga Islam No. 

Kep/103/103/E/1987, tanggal. 23 Desember 1987 nama Madrasah ini 
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resmi menjadi Madrasah Aliyah Negeri Ponorogo Fillial di Doho Dolopo 

Madiun, dengan struktur organisasi sebagai berikut: 

Pimpinan Fillial   : Badjuri. BA 

PKM Kurikulum  : Drs. Maksum Umar 

PKM Kesiswaan   : Drs. Masruchin 

PKM Saran Prasarana   : Drs. Slamet Daroini 

BP    : Drs. Dimyati 

Akhirnya sesuai Keputusan Menteri Agama RI Nomer 107 tahun 

1997, tanggal 17 Maret 1997 mengakhiri status filial menjadi Negeri 

penuh dengan nama Madrasah Aliyah Negeri Dolopo yang terletak di 

jalan Sarwo Husodo 332 Desa Doho, Kec.Dolopo, Kab. Madiun.  

Pada Tahun Pelajaran  2002/2003 Madrasah ini berpindah lokasi 

yang lebih strategis, yakni di Jalan Raya Ponorogo KM 17.7 Dolopo Kab.  

Madiun. Selanjutnya dengan adanya Keputusan  Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor: 673 tahun 2016 Madrasah Aliyah Negeri Dolopo  

berubah nama menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun.
1
 

2. Kondisi Lingkungan  

a. Kondisi Geografis 

MAN 3 Madiun terletak dipinggir jalan raya/jalan propinsi 

antara Kab./Ko. Madiun  dan Kab. Ponorogo, tepatnya Desa 

Glonggong Kec. Dolopo Kab. Madiun  Km. 17,7 bagian paling selatan 

wilayah Kab. Madiun. Kalau ditarik garis median antara kedua 

                                                             
1
Sejarah Berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, Dokumentasi, Madiun 27 Mei 2019. 
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Kabupaten tersebut, posisi Madrasah ini berada ditengah-tengah 

membelah dua potensi  Madrasah Aliyah Negeri (MAN) yang ada di 

Kabupaten Ponorogo (MAN 1dan MAN 2 Ponorogo) arah keselatan, 

dan  dua Madrasah di kota Madiun (MAN 1 dan MAN 2 Madiun) arah 

keutara. Anak didik/siswa yang berasal dari Kabupaten Madiun, untuk 

menjangkau Madrasah Aliyah Negeri (MAN) didua wilayah 

Kabupaten dan Kota tersebut menggunakan jasa transportasi bus dua 

kali. Kondisi sebaliknya, untuk menjangkau MAN 3 Madiun 

Kab.Madiun dari anak didik/siswa yang berasal dari kedua wilayah 

Kabupaten dan Kota tersebut, cukup menggunakan satu kali jasa 

transportasi bus umum. Letak strategis ini akan lebih komplit bila 

menengok keberadaan  dua Madrasah Aliyah Negeri (MAN) lainnya 

di Kab.Madiun,  yang berada diposisi paling barat berbatasan dengan 

Kab. Magetan. Sering muncul ungkapan dari masyarkat setempat, 

untuk menambah wawasan berinteraksi dan bersosialisasi pada 

anaknya, selepas MTsN/SLTP seharusnya melanjutkan studi  ke kota. 

Opini Psikis tesebut akan terjawab oleh keberadaan MAN 3 Madiun 

yang terletak dipinggir jalan raya dan di tengah-tengah komunitas 

pencari institusi pendidikan yang berkualitas.
2
 

b. Kondisi Ekonomi 

Struktur Ekonomi masyarakat sekitar MAN 3 Madiun 

khususnya, dan masyarakat dikedua wilayah kab. Madiun dan Kab. 

                                                             
2
 Kondisi Geografis, Dokumentasi, Madiun27 Mei 2019. 
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Ponorogo pada umumnya, hampir 75% menekuni bidang pertanian: 

mulai dari petani pemilik lahan digarap sendiri, petani penggarap 

lahan orang lain (sewa tanah), buruh tani terikat maupun lepas. 

Sedang sektor ekonomi  perdagangan  dan PNS termasuk TNI/Polri 

secara akumulasi berada pada hitungan 25%. Madrasah Aliyah Negeri 

3 Madiun yang mempunyai image sebagai lembaga pendidikan  biaya 

rendah/murah, dengan kurikulum yang berbasis lokal, menjadi 

alternatif bagi komunitas strata ekonomi menengah bawah (komunitas 

mayoritas) tersebut.
3
 

c. Kondisi Religi/Agama  

Hampir menempati persentase 95% penduduk Kecamatan 

Dolopo beragama Islam yang terbagi dalam ormas keagamaan NU 

75% Muhamadiyah 25%, Karena latar belakang sosial yang hampir 

sama dalam struktur  masyarakat membentuk komunitas dan interaksi 

antara kedua ormas itu berjalan seimbang (equilibrium). Apabila ada 

gesekan antara keduanya lebih bersifat parsial bukan komunal. 

Kondisi ini menjadi modal sosial bagi pengembangan MAN 3 Madiun 

kedepan karena keberadaan Madrasah sebagai alternatif pilihan utama 

bagi masyarakat beragama mayoritas untuk meneruskan alternatif 

pilihan utama bagi masyarakat tersebut guna mendapatkan pendidikan 

di Madrasah Aliyah.
4
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 Kondisi Ekonomi, Dokumentasi, Madiun27 Mei 2019 

4
 Kondisi Agama, Dokumentasi, Madiun27 Mei 2019 
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3. Visi, Misi Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

a. Visi 

Terbentuknya Insan Yang berprestasi, selaras antara Iptek dan 

Imtaq serta Berbudaya Lingkungan. 

Dengan indikator-indikator : 

1) Lulusan yang berkualitas. 

2) Meraih kejuaraan akademik dan non akademik 

3) Terampil menerapkan teknologi tepat guna. 

4) Patuh dan taat pada ajaran agama islam. 

5) Memiliki jiwa enterpreneur dan berbudaya lingkungan 

b. Misi 

1) Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga  kependidikan yang 

efektif efisien 

2) Meningkatkan kualitas kegiatan proses belajar mengajar untuk 

mencapai prestasi prima 

3) Meningkatkan kualitas pengembangan diri siswa yang berorientasi 

pada kecerdasan spiritual 

4) Meningkatkan jiwa entrepreneur siswa yang berorientasi pada 

berbudaya lingkungan 

5) Meningkatkan kualitas kegiatan keagamaan agar siswa istiqomah 

dalam pengalaman ajaran islam. 

6) Meningkatkan kualitas partisipasi stakeholder pada madrasah.
5
 

                                                             
5
Visi-Misi Madrasah Aliyah 3 Madiun,  Dokumentasi, Madiun27 Mei 2019 
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4. Keadaan Guru dan Karyawan Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

a. Guru Tetap 

Tabel 3.1 Data Guru Kelas 

 

NO 

 

NAMA / NIP 
PANGKAT / 

GOL 
JABATAN 

1 
Drs. Ah. Yani Musthofa 

Pembina / VI a Kamad 
Nip. 196511111992031006 

2 
Supriadi, S.Pd 

Pembina / VI a Guru Madya 
NIP.19711210 199803 1 002 

3 
Drs.Eko Budi  W 

Pembina / VI a Guru Madya 
NIP.19640404 199103 2 001 

4 
Fadelan, S.Pd 

Pembina / VI a Guru Madya 
NIP.19630804 199903 1 003 

5 
Mujiati, S.Pd 

Pembina / VI a Guru Madya 
NIP.196906071998032002 

6 
Yulis Susilowati, S.Pd.MKPd 

Pembina / VI a Guru Madya 
NIP.197107311998032001 

7 
Dadang metanawoko,S.P.MM 

Pembina / VI a Guru Madya 
NIP. 197210271999031004 

8 
Anis Linawati, S.Pd 

Pembina / VI a Guru Madya 
NIP.197201181998032001 

9 
Dra. Anik Nurhani 

Penata Tk 1 III /d Guru Muda 
NIP.196601252003122001 

10 
Drs. Suyitno.MA 

Penata Tk 1 III /d Guru muda 
NIP.196512212005011001 

11 
Drs. Mahsusin Abidin 

Penata  III /c Guru Muda 
NIP.196509052005011002 

12 
M.Haris Mustafid, S.Ag 

Penata Muda III/a Guru Pertama 
NIP.197712062005011001 

13 
Umi Kulsum, S.Pd Penata Muda Tk 1 

III /b 
Guru Muda 

NIP.197212142005012003 

14 
Dra.Naning Faridiyah 

Penata  III /c Guru Muda 
NIP.166806072005012002 

15 
Faoziah Darraeni.S.Pd 

Penata Tk 1 III /d Guru Muda 
NIP. 197304042005012002 

16 
Drs. Wasit Suryani 

Penata III/c Guru Muda 
NIP.196308202006041008 

17 
Boini Wulan dari, S.Pd Penata Muda Tk 1 

III /b 
Guru Muda 

NIP.197409042006042021 

18 Hanik Widi Hastuti, S.Pd. Penata Muda Tk 1 Guru Muda 
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NIP.197803282007010202 III /b 

19 
Heru Subagio, S.Pd Penata Muda Tk 1 

III /b 
Guru Pertama 

NIP.197206042006011020 

20 
Khoirul Khitam,S.Pd Penata Muda Tk 1 

III /b 
Guru Pertama 

NIP.1197205142006041016 

21 
Titik Ariyanti, S.Pd Penata Muda Tk 1 

III /b 
Guru Pertama 

NIP.197608092007102002 

22 
Dyah Nur Fitria,SE Penata Muda Tk 1 

III /b 
Guru Pertama 

NIP. 197809112007102002 

23 
Binti Arifah, S.Pd Penata Muda Tk 1 

III /b 
Guru Pertama 

NIP. 197809252009012004 

24 
Sunarni, S.Pd Penata Muda Tk 1 

III /b 
Guru Pertama 

NIP. 196806072007012038 

25 
Zulfikri Alwi Jauhari, S.Pd 

Penata  III /c Guru Muda 
NIP. 19750725200511004 

26 
Sarsanti Mujiastutik,S.Sos 

Penata Muda III/a Guru Pertama 
NIP. 196711042014112001 

27 
Ernik Wahyu Widayati,S.Pdi 

Penata Muda III/a Guru Pertama 
NIP. 197012242014112002 

  

b. Guru Tidak Tetap  

 

Tabel 3.2 Daftar Guru Tidak Tetap 

 

NO 

 

NAMA / NIP 
PANGKAT / 

GOL 
JABATAN 

1 Khusnul Kholifah, S.Pd GTT Guru 

2 Lia Faizah, Shi GTT Guru 

3 Andy Roisul Muslim.S.Pd GTT Guru 

4 Haris Pambudi Siswoyo,S.Pd GTT Guru 

5 Ilfatul Amanah, M.Pd GTT Guru 

6 Yani Safitri, S.Pd GTT Guru 
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c. Daftar Pegawai Administrasi  

 

Tabel 3.3 Daftar Pegawai Administrasi 

 

NO 
NAMA / NIP 

PANGKAT / 

GOL 
JABATAN 

1 
Baikuni, S.Sos Penata Tingkat I 

III /d 

Ka.Ur. Tata 

Usaha NIP. 196410171993031001 

2 
Safei Sulaiman 

Pengatur II/c Pengadministrasi 
NIP. 197208192005011009 

3 
Supiyah Pengatur Muda 

TK I/Iib 

Bendahara 

Pengeluaran NIP.150402061000000 

4 
Richa Khamalia, A.Ma 

Pengatur II/c PPABP 
NIP. 198602012009012009 

4 Fuad Hakim Ardiansyah - 
Staf Tu / 

Operator 

5 Anies Rofiana.S.Hi - Staf Tu / Perpus 

6 Munadlifah Amna S.Hi - 

Staf Tu / 

Pembantu bend. 

Komite 

 

d. Daftar Petugas Security ( Satpam ) 

 

Tabel 3.4 Daftar Petugas Security ( Satpam ) 

 

NO 

 

NAMA / NIP 

 

PANGKAT / 

GOL 

 

JABATAN 

1 Wahyudi Satpam PTT 

2 Nur Kholis Satpam PTT 

 

e. Daftar Petugas Kebersihan 

 

Tabel 3.5 Daftar Petugas Kebersihan 

NO NAMA / NIP 
PANGKAT / 

GOL 
JABATAN 

1 Yusron  
Petugas 

Kebersihan 
PTT 

2 Junaidi 
Petugas 

Kebersihan 
PTT

6
 

                                                             
6
Keadaan Guru dan Karyawan,Dokumentasi, Madiun27 Mei 2019 
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5. Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

a. Tanah dan Halaman  

Tanah MAN 3 Madiun berasal dari pemerintah seluas 5.571 M
2
 dan 

tanah wakaf seluas 1.510 M
2
. Luas area seluruhnya  7.081 M

2
 

b. Gedung 

Bangunan Madrasah secara umum dalam kondisi  baik, Adapun 

jumlah ruang untuk menunjang kegiatan belajar mengajar yang 

dimiliki adalah: 

Tabel 3.6 Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

No Jenis Ruang Jumlah Ukuran M
2 

Keterangan 

1 Ruang Kepala 1 38,5 Rusak Ringan 

2 Ruang TU 1 56 Rusak Ringan 

3 Ruang Guru 1 99 Baik 

4 Ruang Kelas 11 936 Baik 

5 Ruang Lab. Fisika 1 56 Baik 

6 Ruang Bahasa 1 56 Rusak Ringan 

7 
Ruang 

Perpustakaan 
1 100 Baik 

8 WC 8 32 Baik 

9 Ruang Komputer 1 56 Rusak Ringan 

10 Gudang 1 24 Baik 

11 Ruang BP/ BK 1 16 Baik 

12 Ruang UKS 1 80 Baik 

13 
Ruang Ketrampilan 

Elektro 
1 96 Baik 

14 Ruang waka  1 72 Baik 

15 Musholla 1 114 Baik 

16 Ruang OSIS 1 28 Baik 

17 Ruang Lab. Kimia 1 120 Baik 

18 Ruang Lab. Biologi 1 100 Baik 

19 Ruang Lab. TPHP - - Belum Ada 

 Jumlah 37 2079,5  
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Luas bangunan seluruhnya adalah luas ruang dan luas teras 2079,5 M
2 

+ 533,5 M
2 
 = 2.613 M

2.7 

 

B. Manajemen Pendidikan Kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun 

1. Perencanaan Pendidikan Kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 

3 Madiun. 

Salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan sistem 

pendidikan kewirausahaan dilembaga yang berbasis madrasah adalah 

Madrasah aliyah negeri 3 madiun. Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

merupakan salah satu madrasah yang memiliki karakteristik yang berbeda 

dari madrasah yang ada di kabupaten Madiun, karakteristik yang berbeda 

tersebut ialah dengan adanya program pendidikan kewirausahaan. 

Pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun adalah 

pendidikan menengah yang mengutamakan perkembangan dan 

peningkatan keterampilan siswa. Pendidikan kewirausahaan ini merupakan 

program penunjang yang menggunakan kurikulum Vokasional dari 

kementerian Agama yang kemudian di integrasikan pada kurikulum  

Madrasah. Dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan secara 

fleksibel sesuai dengan kondisi lapangan.
8
 

 

                                                             
7
Sarana Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, Dokumentasi, Madiun27 Mei 2019. 

8
Dokumentasi, Kurikulum Pendidikan Keterampilan pada Madrasah Aliyah, Departemen Agama 

RI. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1999/2000. 
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Program pendidikan kewirausahaan tersebut direncanakan, 

dilaksanakan oleh Dadang Metanawoko yang merupakan Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang mempunyai keahlian khusus dalam progam 

penanganan, pengolahan hasil pertanian, juga sebagai Guru 

Kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Adapun progam 

yang dilaksanakan diantaranya: Pengetahuan Hasil Pertanian, Pengetahuan 

Alat dan Mesin Pengolahan Hasil Pertanian, dan Sanitasi dan Keselamatan 

Kerja, Dasar-dasar Teknologi Penanganan dan Pengolahan  Hasil 

Pertanian, Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Rempah-rempah, 

Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Buah dan Sayur, Teknologi 

Pengolahan Hasil Tanaman Serealia, Kacang-Kacangan dan Umbi-

umbian, Teknologi Pengolahan Hasil Hewani (Hasil Mamalia, Unggas dan 

Perikanan), Teknologi Pengolahan Limbah Air Kelapa, Agribisnis dan 

Kewirausahaan/Pengelolaan Unit Produksi. 

 berikut ini daftar materi pendidikan kewirausahaan beserta alokasi 

waktu dan jumlah waktu: 

Tabel 3.7 Materi Pendidikan Kewirausahaan 

Daftar Materi Pendidikan Kewirausahaan 

No Materi Pendidikan 
Alokasi 
Waktu 

Kelas 

1 Pengetahuan Hasil Pertanian 8 Jam 10 

2 Pengetahuan Alat dan Mesin Pengolahan 
Hasil Pertanian 

6 Jam 10 

3 Sanitasi dan Keselamatan Kerja 4 Jam 10 

4 Dasar-dasar Teknologi Penanganan dan 
Pengolahan  Hasil Pertanian 

10 Jam 10 
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5 Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman 
Rempah-Rempah 

20 Jam 11 

6 Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Buah 
dan Sayur 

38 Jam 11 

7 Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman 
Serealia, Kacang-Kacangan dan Umbi-
umbian 

30 Jam 12 

8 Teknologi Pengolahan Hasil Hewani (Hasil 
Mamalia, Unggas dan Perikanan) 

30 Jam 12 

9 Teknologi Pengolahan Limbah Air Kelapa 30 Jam 12 
10 Agribisnis dan Kewirausahaan/Pengelolaan 

Unit Produksi 
30 Jam 12 

11 Praktik Industri/Magang - 11 

12 Kunjungan Industri - 11 

 JUMLAH 206 
Jam 

 

9
 

Dari melihat tabel diatas mengenai materi pendidikan 

kewirausahaan dapat dikategorikan menjadi dua materi yaitu teori dan 

praktek. Adapun materi yang dikategorikan teori: 1)  Pengetahuan hasil 

pertanian, 2) Pengetahuan alat dan mesin pengolahan hasil pertanian, 3) 

Sanitasi dan keselamatan kerja, 4) Dasar-dasar teknologi penanganan dan 

pengolahan  hasil pertanian. Dengan jumlah alokasi waktu 28 jam.  

Sedangkan kategori materi teori dan praktek: 1) Teknologi 

pengolahan hasil tanaman rempah-rempah, 2) Teknologi pengolahan hasil 

tanaman buah dan sayur, 3) Teknologi pengolahan hasil tanaman serealia, 

kacang-kacangan dan umbi-umbian, 4) Teknologi pengolahan hasil 

hewani (hasil mamalia, unggas dan perikanan), 5) Teknologi pengolahan 

limbah air kelapa, 6) Agribisnis dan kewirausahaan/pengelolaan unit 

                                                             
9
Dokumentasi Materi Pendidikan Keterampilan Pertanian Program Penanganan dan Pengolahan 

Hasil Pertanian (PPHP) Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 
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produksi. Dengan jumlah alokasi waktu 178 jam sehingga jumlah total 206 

jam. 

 Dari semua materi tersebut dapat dilaksanakan dari kelas satu 

sampai kelas tiga Aliyah. Dengan pembagian sebagai berikut: 

a. Kelas satu Aliyah: Pengetahuan Hasil Pertanian, Pengetahuan Alat dan 

Mesin Pengolahan Hasil Pertanian, Sanitasi dan Keselamatan Kerja, 

Dasar-dasar Teknologi Penanganan dan Pengolahan  Hasil Pertanian. 

b. Kelas dua Aliyah: Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Rempah-

Rempah, Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Buah dan Sayur, 

Praktik Industri/Magang, Kunjungan Industri. 

c. Kelas tiga Aliyah: Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Serealia, 

Kacang-Kacangan dan Umbi-umbian, Teknologi Pengolahan Hasil 

Hewani (Hasil Mamalia, Unggas dan Perikanan), Teknologi 

Pengolahan Limbah Air Kelapa, Agribisnis dan 

Kewirausahaan/Pengelolaan Unit Produksi.
10

 

Dengan adanya penerapan program pendidikan kewirausahaan 

diatas Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun memiliki keunikan tersendiri 

dibandingkan dengan madrasah yang lain. “Ya Ini merupakan termasuk 

program andalan sini kedua merupakan satu-satunya program ketrampilan 

yang ada di kabupaten madiun”.
11

 

Melihat dengan adanya penerapan program pendidikan 

kewirausahaan tersebut, dari berbagai elemen madrasah Aliyah Negeri 3 

                                                             
10

 Dadang Metanawoko, Wawancara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 1 Juni 2019 
11

Ahmad Yani, Wawancara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 28 Mei 2019. 
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Madiun melakukan berbagai hal yang telah direncanakan untuk program 

pendidikan kewirausahaan. madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun melakukan 

Perencanaan jangka pendek dan panjang  yang telah diterapkan. 

Pertama Direncanakan dari guru pendidikan kewirausahaan 

kemudian rencana tersebut nanti di break down bersama-sama 

dalam program jangka panjang dan kemudian jangka pendek
12

 

 selain itu Dadang Metanawoko menjelaskan bahwa Perencanaan 

jangka panjang program pendidikan kewirausahaan ini adalah 

untuk menjadi tenaga kerja tingkat menengah yang mandiri. 

Menyiapkan sumber daya manusia yang mampu berdiri sendiri dan 

tidak mengandalkan pekerjaan akan tetapi membuka peluang 

wirausaha baru.
13

 

 

Kemudian setelah muncul adanya perencanaan jangka panjang dan 

pendek dari elemen pendidikan kewirausahaan madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun  untuk mengantisipasi adanya perubahan lingkungan menerapkan 

perencanaan proaktif dan reaktif.  

Ya ini yang jelas Guru kewirausahaan senantiasa kita pantau untuk 

benar-benar membawa siswa agar mempunyai jiwa 

enterpreunernya yang jelas kita sering kontrol ke laboratorium 

tentang pelaksanaan jalannya keterampilan sesuai dengan 

lingkungan.
14

 Rencana proaktif dan reaktif pendidikan 

kewirausahaan di sesuaikan dengan lingkungan ditempat.  Sesuai 

dan memanfaatkan sumber daya lokal yang mampu membuka 

peluang wirausaha baru.
15

 

Setelah adanya perencanaan yang bersifat proaktif dan reaktif 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun melihat dalam merencanakan 

melibatkan berbagai pihak untuk melakukan perencanaan secara formal 

dan informal untuk selanjutnya melakukan diskusi. Kemudian hasilnya 

dituangkan dalam rencana kegiatan madrasah 

                                                             
12

Ibid. 
13

Dadang Metanawoko, Wawancara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 1 Juni 2019 
14

Ahmad Yani, Wawancara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 28 Mei 2019. 
15

Dadang Metanawoko, Wawancara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 1 Juni 2019 
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Kalau secara formalnya kita rencanakan lewat di RKM, jadi ada 

yang namanya jangka panjang yang namanya RKM yang empat 

tahunan itu kemudian di brekdown pertahun yang namanya RKT 

senantiasa kita programkan, tahun ini apa?... tahun berikutnya 

apa?... kemudian di RKM muncul tentang pendidikan 

enterpreuner.
16

 

 

Langkah-langkah untuk menetapkan dengan adanya sejumlah 

perencanaan diatas program pendidikan kewirausahaan di madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun dari berbagai pihak menentukan dan menetapkan 

sasaran dari program yang telah direncanakan “Ya tentu sasarannya jiwa 

enterpreuner bagi anak-anak, kewirausahaan-kewirausahaan  muda yang 

nanti setelah tamat dia bisa mengembangkan diri, jadi tujuan kami disitu 

jadi memberikan bekal pengetahuan yang diterima kemudian dia 

mengembangkan jiwa kewirausahaan”
17

 

Kemudian tahapan yang dilakukan  oleh berbagai pihak perencana 

program pendidikan kewirausahaam di madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

setelah adanya asumsi perencanaan dan penetapan sasaran untuk 

mendorong terciptanya iklim peduli dengan lingkungan sebagai penunjang 

adanya program pendidikan kewirausahaan yaitu menonjolkan dengan 

menjadikan program tersebut sebagai icon madrasah dengan 

dibuktikannya pemanfaatan limbah, pemanfaatan jahe dan program 

lainnya. 

Yang jelas madrasah kami tahun pertama menjadi madrasah 

adiwiyata artinya peduli terhadap lingkungan, jadi ini pas 

penunjang awal untuk kita programkan adiwiyata tingkat 

kabupaten kemarin dapat penghargaan terhadap program 

                                                             
16

Ahmad Yani, Wawancara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 28 Mei 2019. 
17

Ahmad Yani, Wawancara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 28 Mei 2019. 
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pendidikan kewirausahaan, jadi program pendidikan kewirausahaan 

tersebut jadi iconnya madrasah sini disisi lain madrasah berbasis IT 

juga kita tonjolkan disisi enterpreunernya, jadi menunjang program 

di tingkat kabupaten mendapat penilaian tertinggi karena apa ada 

pengolahan hasil limbah dalam pemanfaatannya, kemudian 

pemanfaatan jahe dan lain-lain, pembuatan ini terbentuk dengan 

sendirinya dan nyatanya setelah tamat ada alumni yang senantiasa 

berkoordinasi dengan kepala laboratorium
18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 3.1 Laboratorium Pendidikan Kewirausahaan
19

 

Gambar diatas merupakan kegiatan praktik kewirausahaan yang 

dilakukan oleh siswa. Didalam laboratorium terdapat sarana-prasarana 

untuk praktik pendidikan kewirausahaan, sarana-prasarana tersebut 

meliputi; Kompor gas, panci, spatula atau pengaduk, loyang/ baskom, 

lemari es, nampan dan lain-lain. Sedangkan untuk bahan praktek siswa 

membeli sendiri dengan cara iuran.
20

 

Untuk memutuskan periode perencanaan yang dilakukan dalam 

perencanaan program pendidikan kewirausahaan yaitu dalam menentukan 

tersebut melibatkan berbagai pihak di  madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

mulai stakeholder (kepala madrasah, kepala bagian TU, Kepala 

                                                             
18

Ibid. 
19

Dokumentasi Laboratorium Pendidikan Kewirausahaan, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 
20

Observasi Laboratorium Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 28 Mei 2019. 
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laboratorium), komite sekolah melakukan musyawarah/rapat untuk 

menentukan periode perencanaan. 

Yang jelas dalam penentuan RKM kita duduk bersama antara guru 

semua stakeholder yang ada di madrasah kami ini maka dengan 

komite juga kita duduk bersama untuk merencanakan kegiatan 

program pendidikan kewirausahaan, jadi kita duduk bersama 

terutama dengan Guru kewirausahaan kemudian komitenya, kepala, 

TU dan semua pihak yang di madrasah ini bersama merencanakan 

kedepannya.
21

 

 

Disisi lain dalam musyawarah/rapat selain membahas yang 

kaitannya periode perencanaan juga membahas identifikasi dalam 

memperluas bidang bisnis dari semua pihak mendorong kepada pembina 

atau guru pendidikan kewirausahaan di  madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

untuk terus melakukan jangkauan pasar luar,  pertama kali dilakukan 

sebagai pijakan yaitu dengan adanya membuat label dari hasil produk 

program pendidikan kewirausahaan tersebut kemudian juga melakukan 

perizinan kepada pihak perindustrian dari hal tersebut harapannya bisa 

memperluas bidang bisnis ”Ya yang jelas kita terus mendorong kepada 

pembinanya untuk bisa menjangkau pasar luar, yang sudah dilakukan yaitu 

pembuatan label, izin kepada perindustrian, kita upayakan mendorong ke 

arah pasar diluar contoh yang sudah dibuat yaitu nata de coco, serbuk jahe 

instan sudah ada labelnya tinggal izin operasionalnya”
22

 

 

Dalam mengetahui seberapa hasil target yang telah dilakukan 

dalam memperluas bidang bisnis program pendidikan kewirausahaan di 

                                                             
21

Ahmad Yani, Wawancara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 28 Mei 2019. 
22

Ibid. 
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madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun dari semua pihak melakukan evaluasi 

salah satu kendala yang terjadi yaitu program pendidikan kewirausahaan 

tersebut untuk dijadikan ke arah bisnis murni tidak bisa dikarenakan siswa 

yang telah diajari setiap tahun lulus dan kemudian program tersebut 

arahnya bukan bisnis akan tetapi sebagai pembelajaran siswa, kemudian 

program tersebut dilakukan di madrasah bukan di suatu perusahaan. 

Ya untuk evaluasi yang jelas program pendidikan kewirausahaan 

arahnya untuk pembelajaran jadi untuk arah ke evaluasi bisnis 

murni kendalanya setiap tahun anak tamat, kalau kita sebuah 

perusahaan murni kita ambil karyawan kesini lebih mudah, la yang 

terjadi setelah dapat ilmu anak tamat kemudian anak itu 

mengembangkan untuk mengenai hasil belajar.
23

 

 

Untuk mengembangkan rencana yang suportif Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun dalam perencanaan program pendidikan kewirausahaan 

dari pihak kepala madrasah terus memberikan dukungan dan suport 

kepada seluruh siswa. Dengan dibarengi programmadrasah adiwiyata 

menumbuhkan dorongan kepada siswa untuk memanfaatkan lingkungan, 

peduli terhadap lingkungan sebagai dorongan pada program pendidikan 

kewirausahaan. 

Yah kita dorong terus memberikan suport kaitannya dengan adanya 

program pendidikan kewirausahaan ini kepada siswa 

keseluruhannya untuk suportnya, maka dengan adanya program 

madrasah adiwiyata terdorong untuk pemanfaatan lingkungan, 

peduli lingkungan, dari program pendidikan kewirausahaan 

tersebut.
24

 

 

Dalam mengukur dan mengendalikan proses kemajuan rencana 

Pendidikan Kewirausahaan di  Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun dalam 

                                                             
23

 Ahmad Yani, Wawancara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 28 Mei 2019 
24

 Ibid. 



92 
 
 

 

 

menjalankan program pendidikan kewirausahaan yaitu dengan adanya 

evaluasi madrasah setia akhir tahun terkait hal-hal yang mengenai keluhan 

dan kendala berjalannya program pendidikan kewirausahaan “Ya kita 

adakan evaluasi madrasah setiap akhir tahun pembelajaran terkait keluhan 

dan kendala pendidikan kewirausahaan tersebut”
25

 

 

Dalam mewujudkan perencanaan pendidikan kewirausahaan di  

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun pembina merencanakan secara jangka 

panjang kemudian untuk arah jangka panjang dibuat langkah-langkah atau 

tahapan jangka pendek.  sebagai beriku init: 

Pertama Direncanakan dari pembina atau guru pendidikan 

kewirausahaan kemudian rencana tersebut nanti di breakdown 

bersama sama dalam program jangka panjang dan kemudian jangka 

pendek, dari rencana panjang lima tahunan kita pecah menjadi 

rencana pertahun dan itulah langkah-langkah kami.
26

 

 

Kemudian dalam perencanaan pihak yang dilibatkan untuk 

menyusun program pendidikan kewirausahaan di  Madrasah Aliyah Negeri 

3 Madiun dari berbagai pihak pemangku madrasah mulai dari pihak 

internal madrasah dan juga eksternal madrasah  yaitu: 

Semua pemangku madrasah yang dilibatkan dalam perencana 

program pendidikan kewirausahaan madrasah ini yaitu pembina 

atau guru pendidikan kewirausahaan, wakil kepala madrasah, 

kepala TU, kepala sekolah, dan komite sekolah, kemudian komite 

sangat perlu dilibatkan karena itu nanti untuk menyosialisasikan ke 

masyarakat, kepada orang tuanya (wali murid), kalo misalnya dana 

dari negara untuk program pendidikan kewirausahaan itu kurang 

bisa di mintakan ke orang tua karena manfaatnya ilmu itu nanti 

diterapkan pada oleh siswa itu, maka komite dalam perencanaan itu 

harus ada
27

 

                                                             
25

Ibid. 
26

Ibid. 
27

Ibid. 
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Dari gambaran keseluruhan diatas maka dapat diketahui bahwa 

perencanaan pendidikan kewirausahaan dalam perencanaannya terdiri dari 

rencana jangka panjang, dalam rencana tersebut jangka perencanaan terdiri 

dari 5 tahun dan dalam perencanaan jangka panjang unuk mencapainya 

dilakukan perencanaan jangka pendek yaitu dibuat pertahun, dalam 

berjalannya perencanaan jangka panjang dan pendek didalamnya juga ada 

perencanaan secara formal dan informal, perencanaan yang sesuai dengan 

keadaan perubahan lingkungan, sesuai dengan kebutuhan dan 

memanfaatkan sumberdaya lokal. Langkah-langkah perencanaan yang 

dilalukan yaitu: penetapan tujuan, membangun tempat perencanaan, 

memutuskan periode perencanaan, identifikasi memperkuas bidang bisnis, 

evaluasi identifikasi memperkuas bidang bisnis, mengetahui dan 

mengendalikan proses rencana. Kemudian dalam perencanaan 

mekanismenya melibatkan pihak internal madrasah yaitu kepala sekolah, 

tata usaha, guru kewirausahaan, waka kurikulum, dan lain-lain, kemudian 

dalam pihak internal madrasah yang dilibatkan komite sekolah dan 

selanjutnya dari pihak wali murid. 

 

2. Identifikasi Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan Di Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun. 

Pelaksanaan pendidikan Kewirausahaan Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun dalam pelaksanaannya dengan menanamkan karakter atau sifat-

sifat wirausaha menggunakan beberapa cara yaitu melaluai program 
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adiwiyata peduli terhadap lingkungan, memiliki kebutuhan akan prestasi 

dengan penanaman karakter wirausaha tersebut  

Ya itu melalui penanaman karakter, budaya peduli lingkungan. 

Sebetulnya ketepatan dengan adanya program adiwiyata itu, dari 

program pendidikan kewirausahaan itu kita canangkan masuk 

program adiwiyata dan sampai sekarang kita sudah mendapatkan 

piagam penghargaan itu kita terima dan selanjutnya masuk seleksi 

tingkat provinsi, maka dari itu penanaman karakter kita mulai dari 

hasil prestasi tersebut.
28

 

 

Siswa juga ditanamkan karakter wirausaha akan memiliki 

kebutuhan prestasi. Kebutuhan prestasi berusaha semaksimal mungkin di 

tanamkan kepada siswa kami terus mendorong.
29

 Kemudian tanggapan 

dari siswa sebagai berikut:”Iya, karena menurut saya prestasi itu penting 

karena untuk masuk perguruan tinggi sertifikat atau bukti prestasi”.
30

 

Selain kebutuhan prestasi siwa ditanamkan kemampuan memahami 

orang lain dan keinginan membantu orang lain. “Ya, alhamdulillah saya 

ketika belajar bisa mengerti bisa memahami perilaku teman saya, dan 

bersaing itu harus akan tetapi dalam praktik apapun saling membantu 

sesama”
31

 

Kemudian penanaman karakter keinginan untuk melakukan inovasi  

dan menyukai gagasan-gagasan juga ditanamkan kepada siswa pada 

pelaksanaan Kewirausahaan Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. “Ya tentu 

saja saya melakukan inovasi-inovasi karena untuk kepentingan bisnis, 

                                                             
28

Ahmad Yani, Wawancara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 28 Mei 2019 
29

Eko Budi Warsito, Wawancara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 29  Mei 2019 
30

Ahmad Hamim Fata, Wawancara, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, 1 Juni 2019 
31

Ibid. 
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selain itu juga suka gagasan-gagasan dari teman maupun guru walaupun 

tidak langsung menyukai”
32

 

Karakter percaya diri akan pengembangan produk baru ditanamkan 

kepada siswa karena sangat penting untuk menjalankan strategi dan 

organisasi. “Percaya bahwa dari adanya produk atau inovasi baru menjadi 

simbol dari kelompok belajar kita dan tentu untuk menarik perhatian 

masyarakat”
33

 

Untuk menambah percaya diri pada siswa. Guru juga mengajak 

dan memperlihatkan  profil karakter oleh wirausaha sukses disekitaran 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. “Anak-anak saya ajak untuk melihat 

penjual semangka sukses.kemudian saya ajak kepada orang yang 

mempunyai industri tahu tempe yang sukses. Dari situ bisa menanamkan 

kepercayaan kepada anak”
34

 

Kemudian dalam pelaksanaan pendidikan Kewirausahaan 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun  menerapkan model pendidikan in door 

dan out door. Dan kemudian setelah pelaksanaan pembelajaran 

kewirausahaan selesai siswa didistribusikan ke industri-industri kecil di 

sekitaran madrasah untuk magang. 

Ya model pendidikannya ada in door dan out door, in door itu 

pelaksanaannya dijadwalkan oleh guru pendidikan kewirausahaan 

melalui kurikulum dalam pembelajaran, yang dimaksud out door 

tadi praktiknya di akhir pembelajaran, kemudian di akhir tahun ada 

magang bagi siswa yang telah selesai mengikuti pembelajaran in 
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door, magang tersebut kita distribusikan pada salah satu 

perusahaan/industri kecil yang ada di sekitaran madrasah.
35

 

 

Dengan adanya model pelaksanaan pendidikan kewirausahaan 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun dalam pelaksanaannya melalui 

kurikulum KTSP dan K13. Karena pendidikan kewirausahaan ini sudah 

termasuk program unggulan model pendidikan tersebut didorong dengan 

adanya keikutsertaan guru mengikuti diklat sampai tingkat provinsi. 

Untuk pendidikan kewirausahaan kita internalisasikan melalui 

kurikulum, jadi masuk pada kurikulum KTSP dan K13 masuk di 

dalamnya terinternalisasi, memang sudah termasuk program 

unggulan dimadrasah kami yaitu keterampilan kewirausahaan, dan 

alhamdulillah pendidiknya tersebut sudah berkali-kali mengikuti 

diklat di tingkat provinsi.
36

 

 

Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 

3 Madiun manfaatnya dirasakan oleh wali murid dan masyarakat, karena 

setelah anak terbekali kemudian mengaplikasikannya dan itu telah 

dibuktikan dengan adanya alumni yang sering mengunjungi madrasahnya 

seteah lulus untuk diskusi dengan guru dalam mengembangkan di 

masyarakat. 

Dari hasil pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dirasakan 

manfaatnya oleh orang tuanya /wali murid kemudian masyarakat, 

karena anak sudah terbekali dari program pendidikan 

kewirausahaan itu dan buktinya masih ada alumni yang 

berkerjasama dengan guru pendidikan kewirausaan tersebut yang 

mengembangkan dari berbagai program yang sudah di berikan 

contohnya program pembuatan nata de coco  dari cara membuat 

bibitnya hingga tahapan-tahapan selanjutnya sering kali 

berkoordinasi dengan guru pendidikan kewirausahaan dan 

kemudian diterapkan pada keluarga dirumah dan masyarakat.
37
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Penjelasan tersebut kemudian dikuatkan oleh guru kewirausahaan, 

waka kurikulum serta salah satu siswa Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

“Tanggapan dari wali murid sangat antusias sekali”.
38

kemudian dari 

tanggapan siswa. “kita dapat ilmu tentang kewirausahaan dari pak dadang 

sangat banyak manfaatnya dari hasilnya saya terapkan dirumah bersama 

keluarga saya”
39

 

Dari paparan diatas dapat dapat diketahui pelaksanaan pendidikan 

kewirausahaan di MAN 3 Madiun dalam pelaksanaan ditanamkan nilai-

nilai karakter wirausaha, karakter tersebut diantaranya: kebutuhan akan 

prestasi, kemampuan memahami orang lain, keinginan membantu orang 

lain, keinginan untuk melakukan inovasi, menyukai gagasan-gagasan, 

Karakter percaya diri akan pengembangan produk baru. Karakter tersebut  

ditanamkan kepada siswa pada pelaksanaan Kewirausahaan Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun. Dari karakter tersebut ditanamkan kepada siswa 

ketika pelaksanaan pendidikan Kewirausahaan Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun baik pendidikan secara in door maupun out door. Dalam 

pelaksanaannya Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun juga mengintegrasikan 

materi pendidikan kewirausahaan melalui kurikulum KTSP dan K13. 

Disisi lain pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun wali murid dan masyarakat ikut merasakan manfaatnya, 

karena anak langsung praktik kepada masyarakat.  
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3. Identifikasi Evaluasi Pendidikan Kewirausahaan Di Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun. 

Sebelum dan setelah pelaksanaan pendidikan kewirausahaan untuk 

mengetahui kemampuan dan hasil belajar siswa diadakan evaluasi. Dari 

evaluasi tersebut bisa melihat seberapa tingkat keberhasilan siswa. “Ya 

setiap pelaksanaan materi kita adakan pra test dan pos test untuk 

mengetahui kemampuan siswa dan kompetensi siswa”.
40

 

Dalam evaluasi pendidikan kewirausahaan  Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun juga menggunakan jenis evaluasi pendidikan diantaranya 

evaluasi formatif sumatif. Evaluasi tersebut dilaksanakan siswa setelah 

melakukan dan menyelesaikan program kegiatan belajar.
41

 

Dari jenis evaluasi pendidikan kewirausahaan kita juga 

menggunakan jenis evaluasi formatif, sumatif, dari jenis evaluasi 

tersebut madrasah kami dalam program pendidikan kewirausahaan 

juga melakukan evaluasi yang istilah namanya sekarang PH 

(penilaian harian), PAS (penilaian akhir semester), PAT (penilaian 

akhir tahun)
42

 

 

Dari paparan diatas mengenai evauasi siswa mengatakan bahwa 

setelah selesai pelaksanaan pembelajaran di ruangan dan praktik juga 

membuat laporan akhir. “Ya ada evaluasinya, biasanya setelah belajar 

pada waktu akhir semester kita disuruh membuat laporan barbagai hal dan 

laporan tersebut mengenai kekurangan dari hasil praktik”
43

 

Evaluasi penempatan dilakukan ketika siswa sudah kelas 3 hal ini 

dilakukan sebelumnya semua pengetahuan kewirausahaan sudah di 
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berikan kelas 1 dan 2. “Dasar sudah kita berikan semua, kemudian kelas 3 

siswa untuk  memilih dan di buat kelompok sesuai kemampuan produk 

apa yang dikuasai oleh siswa”
44

 

Dalam pendidikan ada beberapa karakteristik evaluasi pendidikan. 

Dari karakteristik tersebut dapat melihat corak evaluasi tersebut. Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun dalam pelaksanaan evalusi karakteristiknya 

sebagai berikut:  

Dari karakteristik evaluasi pendidikan kewirausahaan 

kevalidtannya dilihat dari siswa mempraktikan setelah selesai 

mengikuti program pembelajaran pendidikan kewirausahaan dan 

kevalidan tersebut dilihat juga dari data-data yang diterapkan oleh 

guru pendidikan kewirausahaan tersebut, maka dari itu kevalidan 

evaluasi tersebut dapat dilihat. Dan dari jenis evaluasi program 

pendidikan kewirausahaan juga dapat dilihat dari kevalidannya.
45

 

 

Terkait kevalidan evaluasi pendidikan kewirausahaan di Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun terbukti adanya pernyataan dari siwa. “Ya, sangat 

sesuai karena saya setelah belajar materi yang disampaikan kemudian 

praktik dan selanjutnya ada ujian dan membuat laporan”.
46

 

Kemudian karakteristik reliabel evaluasi pendidikan kewirausahaan 

yang terlihat didalam pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun. Hal ini dibuktikan dengan adanya keseimbangan antara 

teori dan praktik. 

Dari karakteristik evaluasi pendidikan kewirausahaan juga reliabel 

karena juga dilihat dari nilai-nilai antara teori dan praktik 

senantiasa dipantau oleh guru pendidikan kewirausahaan dan 

evaluasi tersebut pada waktu praktik dilakukan per kelompok 
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sesuai dengan program yang diterapkan kemudian dikombinasikan 

antara penilaian ruangan dan penilaian praktik.
47

 

 

Selanjutnya karakteristik evaluasi pendidikan yaitu relevan. 

Karakteristik relevan yaitu sesuai dengan alat ukur. Untuk alat ukurnya 

ialah sesuai dngan standar kompetensi yang telah di rencanakan “evaluasi 

pendidikan kewirausahaan sangat relevan sesuai dengan alat ukur dan 

standart kompetensi”.
48

 

Selanjutnya evaluasi pendidikan kewirausahaan harus mewakili 

dari seluruh  program pendidikan kewirausahaan yang telah di terapkan di 

Madrasah aliyah Negeri 3 Madiun. Evaluasi tersebut karakteristik  

representatif. 

Dari evaluasi pendidikan kewirausahaan representatif artinya 

seluruh program pendidikan kewirausahaan dalam evaluasinya 

terwakili semua dan sudah sesuai apa yang telah direncanakan dan 

sudah sesuai tahapan tahapan yang telah direncanakan misalnya 

anak ketika belum faham diadakan pengayakan lagi oleh guru 

pendidikan kewirausahaan agar antara teori dan praktik bisa 

seimbang dan sesuai
49

 

 

Selain representatif evaluasi pendidikan kewirausahaan di 

Madrasah aliyah Negeri 3 Madiun mudah digunakan dan diterima oleh 

siswa “ya dari evaluasi tersebut juga mudah digunakan oleh siswa dan 

mudah diterima oleh siswa”
50

 

 

 Kemudian dari hasil evaluasi pendidikan kewirausahaan di 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun  ada hasil dan tindak lanjut yang harus 
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dilakukan oleh siswa dengan tujuan untuk menguasai materi yang belum 

faham. “Hasilnya sekiranya belum sesuai dengan keinginan guru diadakan 

praktik lagi, untuk menguasasi apa yang belum tercapai”.
51

 

Dari paparan di atas dapat dipahami terkait evaluasi pendidikan 

kewirausahaan yaitu, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun dalam evaluasi 

menggunakan evaluasi pre test dan pos test. Evaluasi tersebut digunakan 

untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan siswa sebelum dan sesudah 

pelaksanaan pendidikan kewirausahaan, kemudian menerapkan evaluasi 

yang bersifat harian yaitu ulangan harian, ulangan harian atau evaluasi 

harian dilaksanakan ketika satu tema pembahasan sudah selesai dengan 

tujuan untuk mengetahui pemahaman siswa pada tema pelajaran. 

Selanjutnya juga menerapkan penilaian semester dan juga tahunan, 

penilaian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui seberapa jauh siswa 

memahami pelajaran yang jangka waktunya agak panjang yaitu akhir 

semester dan tahun. Dalam pelaksanaan evaluasi juga melakukan evaluasi 

penempatan, disini digunakan untuk memfokuskan pada materi yang 

disukai dan dilakukan pada kelas tinggi atau akhir. Evaluasi pendidikan 

kewirausahaan yang dilakukan juga memiliki karakteristikevaluasi, 

karakteristik tersebut diantaranya: valid, relevan reliabel, praktis. 
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Gambar 3.2. Model Manajemen pendidikan kewirausahaan di 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 
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BAB IV 

MANAJEMEN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN 

DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 3 MADIUN 

 

 Sebagaimana yang dibahas sebelumnya, bahwa pendidikan kewirausahaan 

merupakan hal yang cocok dan relevan diterapkan di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun. Dengan adanya program pendidikan kewirausahaan bisa meningkatkan 

sumber daya manusia kususnya peserta didik dengan harapan setelah lulus 

sekolah mempunyai kemandirian untuk siap menjadi tenaga kerja dan membuka 

lapangan kerja. Selain itu dengan adanya program  pendidikan kewirausahaan bisa 

mengatasi adanya problem pengangguran dan lulusan yang tidak dapat 

meneruskan ke jenjang pendidikan di perguruan tinggi. Program  pendidikan 

kewirausahaan tidak akan berjalan dengan efektif jika tidak dikendalikan dengan 

manajemen.  

Diantara lembaga yang menerapkan adanya program  pendidikan 

kewirausahaan di kabupaten Madiun  adalah Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. 

Pada bab ini secara sepesifik akan mengupas terkait Manajemen Pendidikan 

Kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, bagaimana perencanaan, 

pelaksanaan serta evaluasi pendidikan kewirausahaan. 

1. Perencanaan Pendidikan Kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun. 

Secara konseptual, manajemen pendidikan meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan. Perencanaan yaitu suatu proyeksi 
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tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang 

telah ditentukan.
1
 Hal ini sebagaimana berlaku di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun. Proses dasar perencanaan sebagai berikut: a. Long and short term 

planning (Perencanaan jangka panjang dan pendek). b. Proactive and reactive 

plans (Rencana proaktif dan reaktif). c. Formal and informal planning 

(Perencanaan formal dan informal).
2
 

Adapun penjelasan perencanaan pendidikan kewirausahaan di 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun dari hasil penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Perencanaan Jangka Panjang dan Pendek Pendidikan Kewirausahaan 

Dalam perencanaan pendidikan kewirausahaan direncanakan dari 

guru pendidikan kewirausahaan kemudian rencana tersebut dibuat turunan  

dalam perencanaan program  jangka panjang kemudian periode rencana 

bisa pendek
3
. Dalam perencanaan program  pendidikan kewirausahaan 

jangka panjang adalah  untuk menjadikan siswa dalam  tenaga kerja tingkat 

menengah yang mandiri. Kemudian perencanaan pendidikan 

kewirausahaan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu 

berdiri sendiri dan tidak mengandalkan pekerjaan akan tetapi membuka 

peluang wirausaha baru, dari penjelasan tersebut sebagai perencanaan 

jangka panjang. Perencanaan jangka pendek yaitu acuan perencanaan 

jangka panjang untuk menuju perencanaan jangka panjang melalui 

perencanaan jangka p    endek. 

 

                                                             
1
ManapSomantri, Perencanaan Pendidikan (Bengkulu:IPB Press, 2013). 1. 

2
Management-and-Entrepreneurship (New Age International, 2009) 21 

3
 Ibid., 21. 
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b. Rencana Proaktif dan Reaktif Pendidikan Kewirausahaan 

Proaktif merupakan proses merancang tindakan yang sesuai untuk 

mengantisipasi kemungkinan perubahan lingkungan
4
. Dalam perencanaan 

pendidikan kewirausahaan perlu diperhatikan hubungan antara kepala 

madrasah sebagai pimpinan dilembaga guru pendidik dan peserta didik. 

Hubungan di antaranya dapat berupa hubungan proaktif dan reaktif. 

hubungan proaktif menunjukkan kepala madrasah sebagai penggerak 

program  pendidikan lebih berinisiatif, dan hubungan reaktif menunjukkan 

guru dan peserta lebih responsif. Dengan hal ini kepala bagian laboratorium 

senantiasa dipantau oleh kepala madrasah untuk benar-benar membawa 

siswa agar mempunyai jiwa entrepreuneur kemudian kepala madrasah 

sering mengontrol ke laboratorium tentang pelaksanaan jalannya 

keterampilan sesuai dengan lingkungan. Dengan itu kepala Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun dalam perencanaan terlihat proaktif sesuai 

perencanaan yaitu menjadikan siswa mempunyai jiwa entrepreuneur. 

Rencana reaktif timbul ketika guru kewirausahaan menyesuaikan dengan 

lingkungan ditempat artinya program  pendidikan dengan berbagai 

keterampilan yang diajarkan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat 

sesuai dengan musimnya. Misalnya, masyarakat sedang musim panen jahe 

peserta didik diajarkan terkait penanganan pengolahan hasil panen jahe 

dengan dibuat jahe instan dengan demikian guru terlihat reaktif dengan 

keadaan lingkungan . 

                                                             
4
 Ibid., 27 
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c. Perencanaan Formal dan Informal Pendidikan Kewirausahaan 

Lembaga melakukan perencanaan secara formal. Umumnya 

perencanaan perusahaan tersebut terpisah pada tingkat yang lebih tinggi
5
. 

Perencanaan secara formal pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun direncanakan dalam rencana kegiatan madrasah (RKM), 

rencana kegiatan madrasah tersebut didalamnya terdapat perencanaan 

jangka panjang pendidikan kewirausahaan. Perencanaan formal pendidikan 

kewirausahaan dalam rencana jangka panjang kegiatan madrasah dibuat 

jangka empat tahun. Dalam mencapai perencanaan jangka panjang tersebut 

melalui rencana kegiatan tahunan (RKT) rencana kegiatan tahunan 

merupakan perencanaan jangka pendek, perencanaan informal dilakukan 

umumnya oleh organisasi kecil
6
, yang dilakukan oleh kepala madrasah dan 

guru kewirausahaan berdasarkan pengalaman setelah melakukan diklat.  

Kemudian dalam merencanakan pendidikan kewirausahaan secara 

formal dan informal melalui langkah-langkah perencanaan diantaranya 

sebagai berikut: 

Langkah-langkah perencanaan Pendidikan Kewirausahaan  

meliputi: penetapkan tujuan/sasaran, membangun tempat perencanaan, 

identifikasi alternatif dalam memperluas bidang bisnis, Memutuskan 

periode perencanaan Pendidikan Kewirausahaan, Evaluasi Identifikasi 

alternatif dalam memperluas bidang bisnis, evaluasi identifikasi alternatif 

dalam memperluas bidang bisnis, pengembangkan turunan/rencana suportif 

                                                             
5
 Ibid., 27. 

6
 Ibid., 28. 
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pendidikan kewirausahaan, mengukur dan mengendalikan proses kemajuan 

rencana pendidikan kewirausahaan
7
. Adapun penjelasannya sebagai 

berikut: 

1) penetapkan tujuan/sasaran  dalam perencanaan Pendidikan 

Langkah pertama dalam proses perencanaan adalah menentukan 

tujuan pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. 

Dalam penetapan tujuan pendidikan kewirausahaan yaitu tujuannya 

menanamkan jiwa entrepreuneur  bagi siswa, setelah lulus harapannya 

siswa menjadi wirausaha muda yang mau mengembangkan diri. Bekal 

pengetahuan yang diterima siswa harapannya  kemudian siswa 

mengembangkan jiwa kewirausahaan. Tujuan tersebut merupakan 

menjadi cita-cita kepala madrasah secara kusus dan umumnya untuk 

madrasah. Penetapan tujuan tersebut ditetapkan oleh kepala madrasah. 

2) Membangun tempat perencanaan Pendidikan Kewirausahaan 

Langkah kedua dalam perencanaan pendidikan kewirausahaan 

yaitu membangun tempat perencanaan, membangun tempat perencanaan 

maksudnya faktor lingkungan yang diharapkan, dengan hal ini Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun menjadikan madrasah adiwiyata yang berbasis 

kewirausahaan dengan peduli terhadap lingkungan. Kemudian dengan 

memperolehnya penghargaan terhadap program  pendidikan 

kewirausahaan sebagai penunjang program  adiwiyata darisitu menjadi 

harapan Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. Program  pendidikan 

                                                             
7
 Ibid., 38. 
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kewirausahaan tersebut menjadi icon madrasah disisi lain dalam 

membangun madrasah juga menggunakan program  madrasah berbasis 

ilmu teknologi (IT) dalam program  pendidikan kewirausahaan. 

3) Memutuskan periode perencanaan Pendidikan Kewirausahaan 

Periode perencanaan diputuskan setelah tujuan jangka panjang dan 

tempat perencanaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi periode 

perencanaan yaitu waktu dalam pengembangan produk baru, waktu yang 

diperlukan untuk memulihkan program  yang belum tercapai dan durasi 

program. Dalam penentuan tersebut kepala madrasah memutuskan 

periode perencanaan yang dibuat rencana kerja madrasah (RKM). 

Kemudian dalam memutuskan periode perencanaan kepala madrasah 

juga melakukan musyawarah bersama dengan pihak madrasah dan 

komite untuk merencanakan kegiatan program  pendidikan 

kewirausahaan. 

4) Identifikasi Alternatif dalam Memperluas Bidang Bisnis 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun dalam mengidentifikasi 

memperluas bidang bisnis dalam program  pendidikan kewirausahaan 

yaitu kepala madrasah mendorong kepada guru kewirausahaan dalam 

pemasarannya agar bisa menjangkau pasar luar. Untuk menjangkau pasar 

luar dengan strategi pemasaran dengan membuat label produk, selain 

pembuatan produk, juga mengajukan perizinan kepada bidang 

perindustrian untuk legalitas produk. Dari situ bisa menjadi salah satu 

cara untuk memperluas produk. 
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5) Evaluasi Identifikasi alternatif dalam memperluas bidang bisnis 

setelah melakukan identifikasi alternatif memperluas bidang bisnis, 

kemudian melakukan evaluasi dalam memperluas bidang bisnis. Evaluasi 

alternatif bidang bisnis dilakukan karena pendidikan kewirausahaan 

arahnya untuk pembelajaran bukan ke arah bidang bisnis murni hal itu 

dilakukan karena pelakunya bisnis adalah siswa dan kendalanya setiap 

tahun siswa terus berganti, jadi untuk lebih fokus ke bidang bisnis murni 

arahnya berbeda maka dari itu dilakukan evaluasi alternatif bidang bisnis, 

akan tetapi siswa setelah lulus dapat kemudian siswa mengemangkan 

untuk mengenai hasil belajar kewirausahaan kemudian dari situ madrasah 

dapat melihat seberapa berhasil dalam perluasan bidang bisnis yang 

dikembangkan siswa. 

6) Pengembangkan turunan/rencana suportif Pendidikan Kewirausahaan 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun dalam tujuannya 

mengembangkan Pendidikan Kewirausahaan dalam mengembangkan 

tersebut dengan didorong adanya program  adiwiyata. Dengan demikian 

kepala madrasah selalu memberikan suport kepada semua siswa, dari situ 

dengan adanya program  adiwiyata sebagai pengembangan turunan 

program  pendidikan kewirausahaan 

7) Mengukur dan mengendalikan proses kemajuan rencana Pendidikan 

Kewirausahaan 

Menjalankan program  pendidikan kewirausahaan dalam proses 

kemajuan rencana perlu adanya pengendalian dalam proses, dalam hal ini 
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kepala madrasah selalu mengadakan evaluasi untuk mengukur seberapa 

cepat proses kemajuan program , kepala madrasah mengadakan evaluasi 

setiap akhir tahun. Evaluasi diadakan untuk membahas terkait keluhan 

dan kendala pada proses berjalannya program  pendidikan kewirausahaan 

dengan itu program  pendidikan kewirausahaan bisa terukur proses 

kemajuannya. Dalam konteks itu pula ada sejumlah mekanisme 

perencanaan pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun yaitu: 

a) Mekanisme dalam perencanaan pendidikan  

pertama direncanakan oleh pembina atau guru kewirausahaan 

setelah direncanakan kemudian diadakan pembahasan bersama-sama 

oleh pihak untuk membahas program  tersebut mengenai tujuan 

program  jangka panjang dan jangka pendek, dalam perencanaan 

jangka panjang program  tersebut dibuat dalam empat tahun, selain 

membahas mekanisme jangka panjang dan pendek membahas 

mengenai mekanisme perencanaan pemasaran produk. Pembahasan 

tersebut selalu didasari oleh hasil evaluasi pertahun. 

b) Peran Madrasah dan Komite dalam Perencanaan Pendidikan 

Kewirausahaan 

Pendidikan kewirausahaan dalam perencanaanya melibatkan 

berbagai pihak, dalam perencanaanya semua pemangku madrasah 

dilibatkan diantaranya kepala madrasah, wakil kepala madrasah, 

pembina atau guru kewirausahaan, kepala TU, dan komite sekolah, 
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kemudian dalam perencanaannya komite sangat perlu dilibatkan 

karena dalam hal ini komite sangat berperan yaitu sebagai pihak yang 

menjembatani antara pihak madrasah dan masyarakat selain itu nanti 

untuk menyosialisasikan ke masyarakat, kepada orang tuanya (wali 

siwa), berkaitan dengan perencanaan program  pendidikan 

kewirausahaan mulai dari pendanaan dan lain-lain. Maka dari itu 

komite sekolah perencanaan harus dilibatkan. 

 

2. Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun. 

Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di madrasah yaitu penanaman 

terhadap sifat-sifat/karakter, kepribadian berwirausaha, dalam pelaksanaan 

pendidikan kewirausahaan terdapat model-model yang diterapkan, kemudian  

pendidikan kewirausahaan diinternalisasikan berbagai maam cara. Pada bagian 

ini akan membahas mengenai pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun. 

a. Penanaman Sifat-Sifat/Karakter Wirausaha dalam Pelaksanaan Pendidikan 

Kewirausahaan. 

Penanaman karakter kewirausahaan didukung dengan adanya 

program  adiwiyata madrasah, program  tersebut arahnya mengenai 

penanaman budaya peduli terhadap lingkungan. Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan  ketepatan dengan 

adanya program  adiwiyata tersebut, dari program  pendidikan 
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kewirausahaan tersebut dalam pelaksanaannya juga sebagai pendukung 

adanya program  adiwiyata. Pada saat pelaksanaan Madrasah Aliyah Negeri 

3 Madiun menginternalisasikan karakter wirausaha yaitu Memiliki 

kebutuhan berprestasi.  

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun dalam pelaksanaan pendidikan 

kewirausahaan menanamkan karakter akan kebutuhan prestasi. Dalam 

pelaksanaannya sering mendapatkan piagam penghargaan, masuk seleksi 

tingkat provinsi dalam program  adiwiyata salah satunya melalui 

penanaman karakter kebutuhan prestasi dalam pendidikan kewirausahaan, 

selain itu kebutuhan akan adanya prestasi dibuktikan dengan kebutuhan 

siswa mengenai prestasi untuk memasuki perguruan tinggi setelah  lulus 

dengan dibuktikan sertifikat dan bukti prestasi lainnya, maka dari itu 

penanaman karakter dimulai dari hasil prestasi tersebut. 

b. Penanaman Kepribadian Wirausaha dalam Pelaksanaan Pendidikan 

Kewirausahaan 

Setelah adanya penanaman karakter wirausaha dalam pelaksanaan 

pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun yaitu 

penanaman kepribadian, nilai-nilai kepribadian yang ditanamkan 

diantaranya: 

1) Kemampuan memahami dan mengerti orang lain 

Dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan siswa ditanamkan 

kepribadian memahami orang lain dengan itu bisa menciptakan 

pembelajaran yang kondusif, walaupun dalam pembelajaran terjadi 
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adanya persaingan antar siswa ketika ditanamkan kepribadian 

kemampuan memahami dan mengerti orang lain maka siswa dalam 

persaingan berdampak positif saling membantu sesama diluar adanya 

persaingan. 

2) Keinginan untuk melakukan inovasi.  

Penanaman kepribadian selanjutnya yaitu penanaman 

kepribadian untuk melakukan inovasi, dengan adanya inovasi untuk 

kemajuan pendidikan kewirausahaan karena dalam kepentingan bisnis 

produk dari hasil wirausaha harus ada inovasi untuk menarik perhatian 

masyarakat. 

3) Menyukai gagasan-gagasan 

Penanaman menyukai dengan gagasan-gagasan juga ditanamkan 

dalam kepribadian wirausaha siswa, walaupun gagasan tersebut tidak 

disukai langsung oleh siswa diantaranya gagasan oleh antar siswa dan 

guru. Dengan adanya gagasan dapat menunjang melakukan inovasi 

terbaru. 

4) Percaya bahwa pengembangan produk baru sangat penting untuk 

menjalankan strategi dan organisasi 

Kepercayaan dengan adanya pengembangan produk ditanamkan 

dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dengan adanya 

kepercayaan dalam mengembangkan produk baru untuk kepentingan 

menjalankan strategi membangun suatu organisasi dalam hal ini tentu 

salah satunya untuk menciptakan organisasi madrasah. Siswa dalam hal 
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ini percaya dengan adanya produk baru yang dibuat menjadi simbol dari 

kelompok belajar wirausaha mereka untuk menarik perhatian 

masyarakat. 

c. Model Pelaksanaan Pendidikan Kewirausahaan 

Dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah 

Negeri 3 Madiun menerapkan strategi pendidikan kewirausahaan, strategi 

pelaksanaan tersebut yaitu siswa diajak untuk melihat dan mengidentifikasi 

wirausaha sukses di sekitar Madrasah. Kemudian siswa juga diajak untuk 

mengidentifikasi orang yang mempunyai usaha atau industri-industri kecil 

disekitar madrasah. Dengan itu siswa dapat tertanam kepercayaannya.  

Strategi pelaksanaan tersebut merupakan bagian dariThe 

Entrepreneur World yaitu pendidikan yang mengajak peserta didik untuk 

mengidentifikasi profil karakter yang dimiliki oleh wirausahawan sukses. 

Dengan pelaksanaan model The Entrepreneur World siswa lebih 

menitikberatkan pada kepribadian wirausahawan sebagai superhero.
8
 

Kemudian pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun juga menggunakan model pendidikan in door dan 

out door. in door itu pelaksanaannya telah dijadwalkan oleh guru 

kewirausahaan kemudian pendidikan tersebut dimasukkan melalui 

kurikulum dalam pembelajaran dan kemudian setelah pelaksanaan 

pendidikan  in door langsung kepada pendidikan out door dalam 

pendidikan tersebut lebih cenderung banyak praktiknya.  Dalam praktik 

                                                             
8
 Margo Purnomo, Alternatif Model PendidikanKewirausahaanUntuk Indonesia 

TimurProsiding Seminar Nasional Indonesia TIMUR-SENANTI,  Yogyakarta, 2014. 55-70. 
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tersebut pelaksanaannya di madrasah pada waktu akhir pembelajaran 

kemudian juga diluar sekolah yaitu magang.Magang  tersebut dari pihak 

sekolah mendistribusikan siswanya pada salah satu perusahaan kecil yang 

ada di sekitaran madrasah.  

Proses pelaksanaan pendidikan tersebut dalam model pendidikan 

kewirausahaan yaitu model The Method World, model tersebut 

menitikberatkan pada praktik berwirausaha. Praktik disesuaikan dengan 

konteks kewirausahaan yang akan didalami. Guru kewirausahaan mengajak 

siswa untuk merefleksikan praktik dan eksperimen yang telah dilakukan.
9
 

d. Internalisasi Pelaksanaan Pendidikan kewirausahaan 

Internalisasi merupakan upaya pemilikan dan penggalian nilai-nilai 

kewirausahaan. Nilai-nilai kewirausahaan agar menjadi bagian dari siswa 

harus diinternalisasikan. Dalam menginternalisasikan tugas seorang guru 

kewirausahaan adalah mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai yang 

diberikan. Nilai-nilai tersebut dapat diinternalisasikan melalui kurikulum. 

Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun dalam pelaksanaan pendidikan 

kewirausahaan menginternalisasikan melalui kurikulum KTSP dan K13. 

Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam kurikulum 

tersebut, karena program  pendidikan kewirausahaan merupakan program  

unggulan, dalam penerapan program  tersebut agar berjalan secara efektif 

dan efisien guru pendidikan kewirausahaan diikutkan diklat pendidikan 

kewirausahaan sampai tingkat provinsi. 

                                                             
9
Ibid., 56. 
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e. Hasil pelaksanaan pendidikan  kewirausahaan 

Dari hasil pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun manfaatnya dirasakan oleh orang tuanya/wali 

siswa selainitu juga dirasakan oleh masyarakat, penerapan program  

pendidikan kewirausahaan membekali siswa dengan pengetahuan 

keterampilan, kemudian siswa mengembangkan keterampilan tersebut pada 

masyarakat. Manfaat yang dirasakan dibuktikan dengan alumni yang 

berkerjasama dengan guru pendidikan kewirausahaan tersebut yang 

mengembangkan dari berbagai program  yang sudah diberikan contohnya 

program  pembuatan nata de coco  dari cara membuat bibitnya hingga 

tahapan-tahapan selanjutnya sering kali berkoordinasi dengan guru 

pendidikan kewirausahaan dan kemudian diterapkan pada keluarga 

dirumah dan masyarakat. 

Selain itu hasil pelaksanaan pendidikan kewirausahaan 

mendapatkan tanggapan dari wali siswa, mereka sangat antusias dengan 

adanya program  pendidikan kewirausahaan tersebut. Hasil dari 

pelaksanaan program  tersebut tanggapan dari siswa yaitu siswa 

mendapatkan bekal ilmu dari guru kewirausahaan selanjutnya diterapkan 

dirumah bersama keluarganya. 
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3. Evaluasi Pendidikan Kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun. 

Secara umum evaluasi pendidikan yaitu: suatu kegiatan yang dilakukan 

untuk mengetahui hasil proses program  pendidikan, dengan adanya evaluasi 

kita bisa mengetahui seberapa tingkat keberhasilan program  pendidikan 

tersebut. Dengan demikian pada bagian ini akan membahas mengenai evaluasi 

pendidikan kewirausahaan. 

a. Jenis Evaluasi yang Diterapkan dalam Pendidikan Kewirausahaan 

Dalam pelaksanaan pendidikan diketahui bahwa ada jenis evaluasi 

pendidikan, kemudian didalamnya ada evaluasi pembelajaran. Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun dalam melaksanakan evaluasi ada beberapa jenis 

evaluasi yang diterapkan diantaranya: 

1) Setiap pelaksanaan materi dilakukan adanya pre test dan pos test 

dengan tujuan untuk memahami dan mengetahui seberapa jauh 

pemahaman dan kemampuan kompetensi siswa. pre test juga bisa di 

artikan sebagai kegiatan menguji tingkatan pengetahuan siswa terhadap 

materi yang akan disampaikan, kegiatan pre test dilakukan sebelum 

kegiatan pengajaran diberikan. Sedangkan pos test dapat diartikan 

sebagai kegiatan menguji tingkat pemahaman siswa setelah 

mendapatkan materi.  Dengan demikian kegiatan pre test dan pos test 

yang dilakukan dalam evaluasi pendidikan merupakan jenis evaluasi 

sumatif 
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2) Dalam pelaksanaan evaluasi, Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

melakukan dengan istilah namanya sekarang PH (penilaian harian) 

penilaian harian termasuk evaluasi formatif, dengan adanya penilaian 

tersebut dapat menjadi tolok ukur dalam penilaian sumatif, PAS 

(penilaian akhir semester), PAT (penilaian akhir tahun). Penilaian ini 

juga termasuk dalam jenis evaluasi sumatif, penilaian sumatif dilakukan 

untuk menilai seberapa keberhasilan hasil belajar. Aspek-aspek 

penilaian ini meliputi seberapa pengetahuan siswa, kemudian 

keterampilan siswa dan sikap penguasaan siswa mengenai materi 

pembelajaran yang telah diberikan. Dalam evaluasi keterampilan juga 

dilaksanakan mengenai kegiatan praktik kemudian setelah itu untuk 

mengetahui kekurangan dari praktik tersebut dilaksanakan pembuatan 

laporan. 

3) Dari semua materi yang sudah diberikan pada waktu kelas X dan XII, 

kemudian kelas XII siswa diadakan evaluasi pemetaan kemampuan 

yang lebih spesifik sesuai dengan bakat dan keahliannya dalam program   

untuk  memilih dan dibuat kelompok sesuai kemampuan produk apa 

yang dikuasai oleh siswa. Kegiatan tersebut sebagai evaluasi  

penempatan, evaluasi yang dilakukan disini bukan untuk memilih pada 

kepentingan jurusan akan  tetapi untuk kepentingan kelompok belajar 

sesuai program  keahlian yang dikuasai dan diminati. Dalam jenis 

evaluasi pendidikan kegiatan tersebut dinamakan dengan evaluasi 

penempatan. 
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b. Karakteristik evaluasi pendidikan kewirausahaan di MAN 3 Madiun 

Evaluasi pendidikan kewirausahaan sesuai dengan karakteristiknya. 

Karakteristik tersebut diantara lain: 

1) Valid 

Karakteristik evaluasi pendidikan kewirausahaan di Madrasah 

Aliyah Negeri Madiun kevalidannya terlihat ketika siswa melaksanakan 

praktik setelah mengikuti pembelajaran, dalam praktik tersebut 

sekaligus siswa melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi yang 

dimaksud ketika siswa mengikuti pembelajaran di ruangan kemudian 

praktik akan terlihat penguasaan teori yang sudah di berikan dalam 

kelas. Disisi lain kevalidan evaluasi pendidikan dapat dilihat dari data 

soal yang diberikan oleh guru kepada siswa dapat mudah diteima oleh 

siswa dalam pengerjaannya. 

2) Relevan 

Karakteristik evaluasi pendidikan kewirausahaan di Madrasah 

Aliyah Negeri Madiun sesuai/relevan. Kesesuaiannya dilihat ketika 

siswa mempraktikkan teori/materi yang di dapat ketika belajar dengan 

kegiatan praktik yang di lakukan. kesesuaian tersebut antara teori dan 

praktik  ada kesesuaian dan kesinambungan kemudian dari pelaksanaan 

teori dan praktik  selanjutnya ada ujian dan membuat laporan. Evaluasi 

pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun sangat 

relevan sesuai dengan alat ukur dan standart kompetensi. Karena sesuai 
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dengan standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator yang telah 

ditetapkan. 

3) Reliabel 

Karakteristik evaluasi pendidikan kewirausahaan di Madrasah 

Aliyah Negeri Madiun juga reliabel karena juga dilihat dari nilai-nilai 

antara teori dan praktik senantiasa consistent dari hasil pelaksanaan 

pendidikan. Hal itu dibuktikan ketika  dipantau oleh guru pendidikan 

kewirausahaan pada waktu praktik dilakukan per kelompok sesuai 

dengan program  yang diterapkan kemudian dikombinasikan antara 

penilaian ruangan dan penilaian praktik jadi dari kombinasi nilai 

tersebut terlihat reliabel. 

4) Representatif 

Karakteristik evaluasi pendidikan kewirausahaan di Madrasah 

Aliyah Negeri Madiun dinilai representatif artinya dari seluruh program 

pendidikan kewirausahaan yang ada kesemuanya diadakan evaluasi 

sebagai mana materi/teori yang diberikan. Sehingga antara teori dan 

praktik bisa seimbang.. 

5) Praktis (Mudah Digunakan)  

Dalam evaluasi pendidikan pada waktu pembelajaran 

karakteristik evaluasi yang diberikan dan dilakukan pada peserta didik 

harus mudah digunakan, selain itu juga harus mudah diterima oleh 

siswa.   
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c. Model dan Pendekatan evaluasi pendidikan kewirausahaan di MAN 3 

Madiun 

Dalam evaluasi program  pendidikan kewirausahaan Madrasah 

Aliyah Negeri 3 Madiun menggunakan cara pertama pre test dan pos test, 

evaluasi tersebut dengan tujuan memahami dan mengetahui seberapa jauh 

pemahaman dan kemampuan kompetensi siswa. Evaluasi pre test dan pos 

test tersebut dalam evaluasi pendidikan merupakan model model 

countenance dari Stake, yang meliputi : keadaan sebelum kegiatan 

pembelajaran berlangsung (antecedents), kegiatan yang terjadi dan saling 

mempengaruhi (transactions), hasil yang diperoleh (outcomes),
10

 model ini 

lebih cenderung kepada evaluasi pre test, karena untuk mengetahui keadaan 

sebelum belajar.  Senada dengan itu evaluasi pre test dan pos test pada 

program  pendidikan kewirausahaan juga merupakan model evaluasi Tyler, 

yaitu pada tingkah laku awal peserta didik sebelum melaksanakan kegiatan 

pembelajaran dan sesudah melaksanakan kegiatan pembelajaran (hasil).
11

 

Evaluasi model Tyler sama dengan Model Kesesuaian (Ralph W.Tyler, 

John B.Carrol, and Lee J.Cronbach)  informasi perubahan tingkah laku 

pada dua tahap, yaitu sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Akan 

tetapi kesesuaian tersebut merupakan evaluasi yang menitikberatkan pada 

perubahan tingkah laku. 

Disisi lain Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun melakukan evaluasi 

pendidikan kewirausahaan pada jenjang kelas tiga, siswa diadakan evaluasi 

                                                             
10

IhwanMahmudi, CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan, Jurnal At-Ta’dib, Vol. 6, 

No.1, Juni, 2011. 112. 
11

Ibid, 112 
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pemetaan kemampuan yang lebih spesifik sesuai dengan bakat dan 

keahliannya dalam program   untuk  memilih dan dibuat kelompok sesuai 

kemampuan produk apa yang dikuasai oleh siswa. Evaluasi pemetaan 

tersebut merupakan evaluasi model R.Thorndike dan R.L. Ebel. Yaitu 

model ini untuk mengungkap perbedaan-perbedaan individual maupun 

kelompok dalam hal kemampuan, minat dan sikap.
12

 

d. Hasil Evaluasi Pendidikan Kewirausahaan 

Dari semua evaluasi yang telah dijalankan pada program  

pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun, hasil 

evaluasi sekiranya belum memenuhi dari kriteria tolok ukur yang 

direncanakan oleh guru akan dilakukan evaluasi lagi dalam bentuk 

pengulangan praktik  dengan tujuan siswa supaya menguasai indikator 

yang belum tercapai. 

  Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ahmad Hamim Fata hasil 

praktik  dari proses pendidikan kewirausahaan belum sesuai harapan dan 

keinginan dari guru kewirausahaan maka diadakan praktik  lagi, kemudian 

tolok ukur dikatakan berhasil ketika siswa mampu menguasai materi yang 

di buktikan dengan hasil nilai pendidikan di kelas, mulai penilaian yang 

bersifat formatif juga sumatif, dan tolok ukur selanjutnya siswa mampu 

mengikuti praktik  materi yang sudah diajarkan dan juga mengikuti 

magang, dari penilaian semua itu dibuktikan dengan jumlah jam atau 

alokasi waktu yang diikuti siswa yaitu selama 206 Jam. Jika siswa mampu 

                                                             
12

IhwanMahmudi, CIPP: Suatu Model Evaluasi Program Pendidikan, 112. 
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mengikuti jumlah alokasi waktu tersebut maka dikatakan berhasil, dan 

kalau tidak mengikuti sejumlah alokasi waktu maka belum dikatakan 

berhasil atau ada pengulangan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Padabagian bab ini peneliti menyimpulkan penelitian yang sudah 

dilakukan. Kesimpulan merupakan hal yang pokok dari penelitian selain itu 

pembaca akan mudah mengetahui dan memahami isi dari penelitian ini. 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas tentang implementasi manajemen 

pendidikan kewirausahaan dapat peneliti simpulkan sebagai berikut: 

1. Perencanaan pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun dalam perencanaannya melibatkan pihak internal dan eksternal 

madrasah, internal madrasah meliputi guru kewirausahaan, kepala 

madrasah, waka kurikulum, waka sarpras, tata usaha, dan sebagian 

anggota guru madrasah. Kemudian dari pihak eksternal madrsah meliputi 

komite beserta anggota dan wali murid. kemudian dalam perencanaan 

membahas mengenai jangka panjang yaitu progam jangka 4-5 tahunan 

yang diintegrasikan dengan rencana kegiatan madrasah. Dalam mencapai 

jangka panjang dibuat perencanaan jangka pendek dengan dibuat langkah 

pertahun untuk mencapai jangka panjang, dalam perjalanannya ada 

rencana proaktif dan reaktif untuk menghadapi adanya perubahan atau 

tambahan dalam perencanaannya. 

2. Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan di Madrasah Aliyah Negeri 3 

Madiun yaitu: dilakukan oleh satu guru yang mempunyai SDM ahli dalam 
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bidang pendidikan kewirausahaan, dalam pelaksanaannya menanamkan 

Sifat-sifat/Karakter wirausaha, diantaranya:a). Kepribadian Wirausaha, b). 

kemampuan memahami dan mengerti orang lain, c). Keinginan untuk 

melakukan inovasi, d). Menyukai gagasan-gagasan, e). Percaya akan 

pengembangan produk baru sangat penting untuk menjalankan strategi 

dan organisasi. Dalam pelaksanaannya selain kegitan pembelajaran juga 

mengajak peserta didik untuk mengidentifikasi profil karakter yang 

dimiliki oleh wirausahawan sukses dengan tujuan menanamkan karakter 

wirausaha. Selain itu dalam pelaksanaan menitikberatkan pada praktik 

berwirausaha dalam arti lebih banyak praktik daripada teori. Pelaksanaan 

progam pendidikan tersebut mendapatkan respon baik dari pihak 

madrasah, wali siswa dan masyarakat luas contohnya siswa diperbolehkan 

mengikuti magang di industri-industri kemudian ada alumni yang 

mengembangkan kewirausahaan yang selalu berkoordinasi dengan pihak 

madrasah. 

3. Evaluasi yang telah dilakukan oleh Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun 

pada pelaksanaan progam pendidikan kewirausahaan yaitu meliputi: 

evaluasi teori dan praktik. Dalam evaluasi teori menggunakan pre test dan 

pos test yang dilakukan sebelum dan sesudah mendapatkan teori, jenis 

evaluasi teori meliputi evaluasi harian, evaluasi akhir semester, dan 

evaluasi akhir tahun. Sedangkan evaluasi praktik menggunkan evaluasi  

penempatan, evaluasi penempatan untuk memilih pada kepentingan 

kelompok belajar sesuai progam keahlian yang dikuasai dan diminati, 
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evaluasi ini dilakukan pada akhir yaitu kelas XII.  Kemudian tolok ukur 

dikatakan berhasil/baik setelah mengikuti pendidikan kewirausahaan, 

siswa menguasai materi yang dibuktikan dengan hasil nilai pendidikan di 

kelas, selanjutnya siswa mampu mengikuti praktik materi yang sudah 

diajarkan dan juga mengikuti magang, dari penilaian semua dibuktikan 

dengan jumlah alokasi waktu yang diikuti siswa yaitu selama 206 Jam. 

Selain itu juga mampu membuat produk Kewirausahaan salah satu 

produknya adalah Nata De Coco. Jika tidak memenuhi target dari evaluasi 

maka diadakan pengulangan dengan cara menggunakan penilaian 

diagnosis. 

B. Saran 

Dalam menjalankan manajemen pendidikan kewirausahaan agar lebih 

meningkat secara efektif di  Madrasah Aliyah Negeri 3 Madiun peneliti 

memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk lebih meningkatkan efektivitas manajemen dalam perencanaan 

pendidikan kewirausahaan 

2. Dalam pelaksanaan pendidikan kewirausahaan harus dapat meningkatkan 

lagi jiwa kewirausahaan khususnya di lingkup madrasah. 

3. Sebagai madrasah yang mempunyai generasi entrepreuneur dengan 

dibekali ilmu yang cukup sehingga siap bersaing dan bekerja dengan 

profesional 

4. Meningkatkan proses evaluasi dalam pendidikan kewirausahaan untuk 

meningkatkan tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. 
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