
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Konteks Penelitian 

Pendidikan (bahasa Inggris : education) adalah pembelajaran pengetahuan, 

keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke 

generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Pengertian 

Pendidikan secara umum adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya dan masyarakat ( Zaky 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. Mencermati 

definisi pendidikan dalam undang-undang di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan 

merupakan usaha yang dilakukan suatu negara untuk memberikan pembelajaran 

pengetahuan, keterampilan ke generasi-generasi berikutnya melalui pengajaran untuk 

mewujudkan pembelajaran bagi peserta didik agar secara aktif dapat 

mengembangkan potensi dirinya dalam hal keterampilan. 
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Setiap lembaga pendidikan bermuara kepada pencapaian tujuan dan fungsi 

pendidikan yang dinyatakan dalam pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003: 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mecerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi serta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara 

yang demokratis serta bertanggung jawab. 

UUD 1945 Pasal 31 ayat 3 menyebutkan Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan 

dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa 

yang diatur dengan undang-undang. Sementara UUD 1945 Pasal 31 ayat 5 

menyebutkan pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban 

serta kesejahteraan umat manusia. Sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, dan seni. Hingga tak mengherankan bahwa kualitas pendidikan dasar 

di Indonesia saat ini masih menempati urutan bawah untuk negara-negara yang 

berada di kawasan asia pasifik. Unesco (dalam Ajie, 2016). Peran pemerintah sangat 

dibutuhkan guna meningkatkan kualitas pendidikan anak, utamanya kualitas 

pendidikan dasar sebagaimana amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (1) yang berbunyi 

setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 

membiayainya. Adapun proyek-proyek yang telah diluncurkan oleh pemerintah 

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, diantaranya pembangunan kurikulum, 

peningkatan mutu berbasis sekolah, perpustakaan, bantuan meningkatkan manajemen 

mutu, bantuan imbal swadaya, pengadaan buku paket peningkatan mutu guru, dana 
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bantuan langsung, Bantuan Khusus Murid dan BOS. Sedangkan, upaya pemerintah 

untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional juga diantaranya memberikan 

penghargaan terhadap guru akan termotivasi jika diberikan penghargaan ekstrinsik 

(gaji, tunjangan, bonus dan komisi) maupun penghargaan intrinsic (pujian, tantangan, 

pengakuan, tanggung jawab, kesempatan dan pengembangan karir) (Susanti dan 

Baderi 2015). 

Menurut Nasution (2008: 5) kurikulum suatu rencana yang disusun untuk 

melancarkan proses berlajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggunga jawab 

sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya. Kurikulum adalah 

peristiwa-peristiwa yang terjadi di bawah pengawasan sekolah, jadi selain kegiatan 

kulikuler yang formal juga kegiatan yang tak formal. Sejalan dengan pendapat 

Sudjana (2005: 7) Kurikulum adalah program dan pengalaman belajar serta hasil-

hasil belajar yang di harapkan yang diformulasikan melalui pengetahuan dan 

kegiatan yang tersusun secara sistematis, di berikan kepasa siswa di bawah tanggung 

jawab sekolah untuk membantu pertumbuhan atau perkembangan pribadi dan 

kompetensi social anak didik. Kurikulum adalah rencana atau program belajar dan 

pengajaran adalah pelaksanaan atau operasionalisasi dari rencana atau program. 

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 1 butir 19 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai 

tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman 

penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 

Dari beberapa pernyataan diatas dapat dipahami kurikulum adalah suatu rencana atau 
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program sebagai pedoman penyelenggaraan dari lembaga pendidikan atau sekolah 

dalam proses belajar mengajar untuk mecapai tujuan pendidikan. 

Kurikulum telah mengalami perubahan berkali-kali secara berturut-turut  

yaitu pada tahun 1947, tahun 1952, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1975, tahun  

1984, tahun 1994, tahun 2004, dan terbaru pada tahun 2006. Pada saat ini telah  

dan sedang dilaksanakan uji publik kurikulum 2013 sebagai pengembangan dari  

2 kurikulum 2006 atau KTSP. Dinamika tersebut merupakan konsekuensi logis dari  

terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi dan iptek dalam 

masyarakat (Hidayat dalam Humaeroh, 2017:1). 

Kurikulum 13 adalah langkah lanjutan dari kurikulum berbasis kompetensi 

tahun 2004 serta kurikulum tingkat satuan pendidikan 2006. Sedangkan pengertian 

kurikulum 2013 menurut Asim (dalam Sawawi, 2018) itu sendiri ialah: 

Sebuah kurikulum yang terintegrasi, maksud dari integrasi ini adalah sebuah 

kurikulum yang mengintegrasikan Skill, Theme, Concepts, And Topic baik dalam 

bentuk Within Sigle disciplines, Acrous several disciplines and Within 

and Acrous Learners, dengan kata lain bahwa kurikulum 2013 ialah kurikulum 

yang terpadu sebagai suatu konsep dapat dikatakan sebagai sebuah sistem atau 

pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu untuk 

memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik. 

Kurikulum 2013 lebih ditekankan pada pendidikan karakter, terutama pada 

tingkat dasar, yang akan menjadi pondasi bagi tingkat berikutnya. Melalui 

pengembangan kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi, kita 

berharap bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat, dan masyarakatnya memiliki 

nilai tambah (added value), dan nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain di 

dunia, sehingga kita bisa bersaing, bersanding dan bahkan bertanding dengan 
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bangsa-bangsa lain dalam pencaturan global (Mulyasa dalam Asim, 2018). Di dalam 

Permendikbud No.69 Tahun 2013 dijelaskan bahwa kurikulum 2013 bertujuan untuk 

mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi 

dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif serta mampu 

berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban 

dunia. Perubahan kurikulum 2013 membawa implikasi pada sistem pembelajaran 

yang dilakukan. Implikasi perubahan kurikulum 2013 tersebut meliputi empat hal 

yaitu model pembelajaran berupa tematik-integratif, pendekatan saintifik, strategi 

aktif, dan penilaian autentik. Makalah kebijakan kurikulum (Wisata keluarga dalam 

http://manajemenpendidikanku.blogspot.com/2016/10/contoh-makalah-kebijakan-

kurikulum-2013.html 2016). 

Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 

36 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan 

Nomor 59 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah 

Aliyah memuat struktur kurikulum, yaitu: 

Struktur Kurikulum SMA/MA terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A, mata 

pelajaran umum kelompok B, dan mata pelajaran peminatan akademik kelompok 

C. Mata pelajaran peminatan akademik kelompok C dikelompokkan atas mata 

pelajaran Peminatan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, mata pelajaran 

Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan mata pelajaran Peminatan Bahasa dan 

Budaya. Khusus untuk MA, dapat ditambah dengan mata pelajaran keagamaan 

yang diatur oleh Kementerian Agama. Kelompok A (Umum) terdiri dari mata 

pelajaran: 1) Pendidikan agama dan budi pekerti; 2) Pendidikan Pancasila dan 

kewarganegaraan; 3) Bahasa Indonesia; 4) Matematika; 5) Sejarah Indonesia; 6) 

Bahasa Inggris. Kelompok B (Umum) terdiri dari: 1) Seni Budaya; 2) Pendidikan 

jasmani dan olahraga; 3) Prakarya dan kewirausahaan. Kelompok C terdiri dari 

mata pelajaran: 1) Mata pelajaran peminatan akademik; 2) Mata pelajaran pilihan. 

Mata pelajaran Kelompok B merupakan kelompok mata pelajaran yang muatan dan 

acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan muatan/konten 

lokal. Mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikuler yang 
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bertujuan mengembangkan kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan peserta didik terkait lingkungan dalam bidang sosial, 

budaya, dan seni. Untuk Mata Pelajaran Seni Budaya dan Mata Pelajaran Prakarya 

dan Kewirausahaan, satuan pendidikan wajib menyelenggarakan minimal 2 aspek 

dari 4 aspek yang disediakan. Peserta didik mengikuti salah satu aspek yang 

disediakan untuk setiap semester, aspek yang diikuti dapat diganti setiap 

semesternya. 

Seperti yang telah disampaikan diatas pada kurikulum 2013 memberikan 

perubahan  pada mata pelajaran, yaitu dengan adanya mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan. Dalam mata pelajaran kelompok B (umum) terdapat mata pelajaran 

Prakarya dan Kewirausahaan (Yandriana dalam Pamungkas 2014: 4) menyatakan: 

Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dapat digolongkan ke dalam 

pengetahuan transcience knowledge, yaitu mengembangkan pengetahuan dan 

melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis seni dan teknologi berbasis 

ekonomis. Pembelajaran ini berawal dengan melatih kemampuan ekspresi-kreatif 

untuk menuangkan ide dan gagasan agar menyenangkan orang lain, dan 

dirasionalisasikan secara teknologis sehingga keterampilan tersebut bermuara 

apresiasi teknologi terbarukan, hasil ergonomis dan aplikatif dalam memanfaatkan 

lingkungan sekitar dengan memperhatikan dampak ekosistem, manajemen dan 

ekonomis. 

Prakarya dan Kewirausahaan mendidik dan memberi pelatihan bagi seluruh 

murid se Indonesia agar menjadi seorang enterpreneur yang dapat terus berkembang 

tanpa harus takut pada bos dan menunggu mutasi untuk naik pangkat. Dengan 

Prakarya dan Kewirausahaan membangun sikap ulet, disiplin, sabar, mandiri, dan 

belajar memiliki relasi luas untuk berdagang. Standar kompetensi Prakarya dan 

kewirausahaan berawal dari pemikiran ekonomis, budaya, dan sosiologis. Pangastuti 

(2015). Pembelajaran ini berawal dengan melatih kemampuan ekspresi-kreatif untuk 

menuangkan ide dan gagasan agar menyenangkan orang lain, dan dirasionalisasikan 

secara teknologis sehingga keterampilan tersebut bermuara apresiasi teknologi 

terbarukan, hasil ergonomis dan aplikatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar 
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dengan memperhatikan dampak ekosistem, manajemen dan ekonomis (Kasmir  

2011). 

Tujuan dari adanya mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini  adalah 

untuk memberikan gambaran kepada para siswa siswi di SMA tentang  pentingnya 

berwirausaha. Semakin berkembangnya jaman, semakin dituntut  juga jumlah tenaga 

kerja yang baik. Namun ketersediaan pekerjaan yang  sangat sedikit membuat 

banyak sekali pengangguran di Indonesia. Maka dari  itu, diharapkan dengan adanya 

mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di  SMA akan menghasilkan jiwa-jiwa 

wirausaha dikalangan para pelajar.  Sehingga kemungkinan munculnya bibit-bibit 

usahawan akan bertambah  banyak dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru 

di masa mendatang  yang berdampak pada berkurangnya angka pengangguran 

(Pamungkas dan Sutrisno 2014:4). Lingkup materi prakarya dan kewirausahaan 

meliputi: 1) Kerajinan Tangan; dikaitkan dengan nilai pendidikan yang diwujudkan 

dalam prosedur pembuatan; 2) Rekayasa; memecahkan permasalahan sehari-hari 

dengan efektif dan mendayagunakan teknologi semaksimal mungkin; 3) Pengolahan; 

membuat, memroduksi suatu hal atau barang yang dapat bermaslahat; 4) Budi Daya; 

berpangkal dari cultivation, yakni menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan 

benda atau makhluk agar dapat tumbuh dan berkembang biak (Pangastuti 2015). 

Berdasarkan beberapa pokok pikiran para ahli tersebut di atas, dapat 

disimpulkan bahwa prakarya dan kewirausahaan merupakan pembelajaran yang 

mendidik dan memberi pelatihan bagi peserta didik agar memiliki jiwa berwirausaha 

yang dapat terus berkembang membangun sikap ulet, mandiri, memiliki rasa percaya 
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diri dan kreatif agar mampu bersaing dengan perubahan zaman. Sektor pembelajaran 

prakarya dan kewirausahaan termasuk dalam mata pelajaran kelompok B yang 

muatan dan acuannya dikembangkan oleh pusat dan dapat dilengkapi dengan 

muatan/konten lokal sesuai kebutuhan masyarakat setempat. 

Berdasarkan hasil observasi Sekolah Menengah Atas penulis memilih salah 

satu sekolah yang memiliki mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan adalah 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Palangka Raya. Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 2 Palangka Raya memiliki pembelajaran prakarya dan kewirausahaan 

yang berjalan dengan baik. Wujud atau terlaksananya fenomena terkait mata 

pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 

Palangka Raya dengan adanya mata pelajaran Prakarya dan kewirausahaan ini siswa-

siswi menghasilkan kreatifitas yang dihasilkan seperti kerajinan dari kain perca dan 

flanel, bambu, rotan, botol-botol plastik, bungkus plastik, manik-manik, dan lain-lain 

yang di olah menjadi kerajinan seperti tempat alat tulis, lampion, sarung handphone, 

gelas, vas bunga, gelang, ikat kepala, tas dan lain-lain. Pihah sekolah juga membawa 

anak-anak study tour untuk pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ini, seperti 

tahun 2019 guru PKWU membawa peserta didik ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan 

untuk melihat pembuatan air mineral Prof. Hasil yang diolah siswa dari kerajinan ini 

sering diperlihatkan pada bazar yang diadakan sekolah dalam rangka HUT Sekolah 

Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Palangka Raya, siswa siswi biasanya juga 

menjadikan kreatifitas tersebut sebagai penambah uang saku dengan menawarkan 

hasil kerajinannya kepada sesama teman dari kelas lain, guru, orang tua ataupun 

dengan menjualnya melalui sosial media. Selain kerajinan yang dihasilkan mata 
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pelajaran Prakarya dan kewirausahaan juga mengajarkan tentang berwirausaha 

melalui makanan olahan. Disini siswa menunjukkan kreatifitas, ide-ide untuk 

mengolah makanan yang unik dan guru mata pelajaran Prakarya dan kewirausahaan 

memberi tugas siswa-siswi untuk memasarkan hasil makanan olahan mereka dan 

memberi lembar penilaian yang akan diisi oleh pembeli, dan pembeli memberi nilai 

terhadap olahan makanan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran prakarya dan 

kewirausahaan. 

Untuk mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan di sekolah ini bisa dikatakan 

berjalan dengan baik. Memang di sekolah ini tidak ada guru pengampu yang 

memang fokus untuk mengajarkan prakarya, guru-guru yang mengajarkan prakarya 

di pilih dari guru ekonomi, kimia, biologi, dan lain-lain yang berasal dari guru 

jurusan IPA dan IPS, yang jelas yang mampu dan dapat memahami konsep 

prakarya. Jumlah guru prakarya dan kewirausahaan 5, pembelajaran prakarya 

tujuannya menyadarkan betapa pentingnya berwirausaha untuk anak-anak. Untuk 

disekolah ini prakarya sendiri tidak hanya sekedar menumbuhkan kreatifitas anak-

anak, prakarya disini membuat siswa menjadi ulet, mandiri, disiplin, percaya diri 

dalam hal menawarkan hasil karyanya. Sebagai contoh dari prakarya disekolah 

anak-anak disini sering menjadikan hasil dari prakarya menjadi penambah uang 

jajan mereka, biasa mereka menawarkan jualan yang berupa makanan, ataupun 

hasil karya berupa gelang, vas, tempat sampah dan lain-lain. Mereka menawarkan 

sesama teman, guru, atau ke sosial media seperti facebook atau instagram. Setiap 

tahun diadakan bazar menyambut  HUT sekolah, tiap kelas memperlihatkan 

kreatifitasnya dan memasarkan jualannya. Anak-anak juga membuat tempat 

sampah dari botol-botol plastik bekas, ataupun untuk pot-pot bunga yang 

pergunakan untuk lingkungan sekolah ini. 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara diatas, dapat dimaknai bahwa 

pelaksanaan pembelajaran prakarya dan kewirausahaan di Sekolah Menengah Atas 

(SMA) Negeri 2 Palangka Raya terlaksana dengan baik. krna tujuan pembelajaran 

prakarya dan kewirausahaan secara tidak langsung sangat berpengaruh terhadap jiwa 

berwirausaha peserta didik yang menumbuhkan rasa percaya diri, ulet, mandiri, dan 

disiplin. 
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Menurut undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 

menyatakan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan 

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar 

yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreatifitas berpikir yang dapat 

meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan 

mengkontruksikan pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang 

baik terhadap materi pelajaran. Sedangkan dikutip dari laman wikipedia, dinyatakan 

bahwa pengertian pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadikan orang 

atau makhluk hidup belajar. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik 

dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran 

merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu 

dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan 

kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah proses untuk 

membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik (Wikipedia 2019). 

Wirausaha dalam manajemen adalah seseorang yang memiliki kemampuan 

dalam menggunakan dan mengkombinasikan sumber daya seperti keuangan, 

material, tenaga kerja, keterampilan untuk menghasilkan produk, proses produksi, 

bisnis dan orgasisasi usaha baru (Usman dalam zindriasihlinati, 2014). 

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, tentang: 1) Kurikulum telah 

mengalami perubahan berkali-kali secara berturut-turut  yaitu pada tahun 1947, tahun 

1952, tahun 1964, tahun 1968, tahun 1975, tahun  1984, tahun 1994, tahun 2004, dan 

terbaru pada tahun 2006. Pada saat ini telah  dan sedang dilaksanakan kurikulum 

2013 sebagai pengembangan dari 2 kurikulum 2006 atau KTSP. Dalam kurikulum 13 
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menghasilkan mata pelajaran kelompok B salah satunya prakarya dan 

kewirausahaan, 2) Prakarya dan kewirausahaan menumbuhkan pentingnya 

berwirusaha dan membangun sikap ulet, mandiri disiplin dan rasa percaya diri, 3) 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Palangka Raya merupakan salah satu 

sekolah menegah atas yang mempunyai mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan 

yang berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan pembelajaran prakarya dan 

kewirausahaan, maka penelitian ini tentang “Manajemen Pembelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan” (Studi Kasus di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Palangka 

Raya) penting untuk dilaksanakan. 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian konteks penelitian tersebut di atas, maka fokus utama 

dalam penelitian ini adalah tentang Manajemen Pembelajaran Prakarya dan 

Kewirausahaan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Palangka Raya. 

Dari fokus Penelitian, selanjutnya dijabarkan menjadi sub-sub fokus 

penelitian sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. 

2. Pelaksanaan pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. 

3. Penilaian pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan fokus penelitian trsebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan Manajemen Pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan di 

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Palangka Raya. 
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Dari tujuan umum tersebut, secara khusus penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan tentang: 

1. Perencanaan pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. 

2. Pelaksanaan pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. 

3. Penilaian pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis 

maupun praktis: 

1. Secara Teoritis 

Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat terutama dalam 

mengembangkan ilmu Manajemen Pendidikan khususnya berkaitan dengan 

teori Manajemen Pembelajaran. 

2. SecaraPraktis 

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat, meliputi: 

a.   Manfaat Praktis bagi Guru 

Diharapkan  dapat memberikan sumbangan pemikiran dan acuan untuk 

mempersiapkan diri dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran 

siswa, sekaligus sebagai bahan evaluasi dan masukan dalam 

pengembangan dimasa yang akan datang. 

b. Manfaat Praktis bagi SMA Negeri 2 Palangka Raya 

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan dalam mengambil 

kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan program 
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pendidikan dalam bidang kurikulum serta dapat diaplikasikan  dalam 

kegiatan pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan. 

c. Manfaat Praktis bagi Siswa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar Prakarya 

dan kewirausahaan dan solidaritas siswa untuk menemukan dan 

mengembangkan kreatifitas, meningkatkan kemampuan beriwirausaha. 

d. Manfaat Praktis bagi Peneliti 

Sebagai acuan dalam menjalankan tugas kependidikan khususnya di 

dalam manajemen pembelajaran bila telah terjun dalam lembaga 

pendidikan sebagai tenaga pendidik di masa yang akan datang, serta 

sebagai upaya dalam penyelesaian tugas akhir kuliah sebagai seorang 

mahasiswa. 

e. Definisi Istilah 

Penjelasan definisi istilah dilakukan untuk menghindari salah tafsir terhadap 

istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun istilah-istilah tersebut 

sebagai berikut. 

1. Manajemen Pembelajaran 

Manajemen pembelajaran dalam arti luas berisi proses kegiatan 

mengelola bagaimana membelajarkan si pembelajar dengan kegiatan yang 

dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan atau pengendalian,  

dan penilaian. Sedang manajemen pembelajaran dalam arti sempit diartikan 

sebagai kegiatan yang perlu dikelola oleh guru selama terjadinya proses 

interaksinya dengan siswa dalam pelaksanaan pembelajaran. Dari dua 
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pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pembelajaran adalah 

kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan  

penilaian pelaksanaan pembelajaran agar mencapai hasil belajar yang efektif. 

2. Perencanaan Pembelajaran Prakarya dan kewirausahaan 

Perencanaan adalah menetapkan kebutuhan, menetapkan strategi untuk 

menyiapkan keputusan ke depan dalam mencapai atau memeniuhi tujuan 

yang diinginkan. 

3. Pelaksanaan Pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana 

yang telah disusun seacara menyeluruh dan terperinci. Pelaksanaan biasanya 

dilakukan setelah dibuatnya perencanaan dan dianggap siap untuk 

dilaksanakan. 

4. Penilaian Pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan 

Penilaian adalah suatu proses untuk menilai apakah suatu program atau 

kegaiatan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan atau tujuan yang 

ingin dicapai. 

5. Prakarya dan Kewirausahaan 

Prakarya dan kewirausahaan adalah keterampilah, kerajinan tangan yang 

diolah dari bahan atau hasil kerja yang belum jadi dan hendak diolah menjadi 

hasil kreatifitas sendiri sehingga dapat memperoleh peluang usaha sendiri 

yang mampu menghasilkan laba dari hasil kerja yang di olah.  


