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TTINGKASAN

lturiliulutn 2013 memuncull<an mata pelajaran baru di tingkat
sNlK clan SMr\ yang dikenal dengan Mata pelajaran prakarya dan
[)cttibcrrlilltuan

Ketvirausaltaan. Kurikulurn 2013 merupakan kurikulurn baru sehingga berdampak
pada pclaksartaart penrbelaiaran Prakarya dan Kewirausahaan

di sekolah.

Salah

si'tlLrttYit aclalah gurLr yang mengarnpu Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan

h'elunr acla ,vang Lrerlatar belakang pendidikan terpadu prakarya dan
kevvirausahaan. t tal ini berakibat pada kr-rrangnya penguasaan pelaksanaan
pcirlbclajarart Priikarya dan Keu,irausahaan secara terpadu. PPM

ini

bertuiuan

Lttrtttk tttclttiret'ikan peltrtihan pelaksanaan pembelajaran Prakarya
Keu,'it'ausahaalt secal'a terpadr,r. Kegiatan tahap

I

dan

telah dilaksanakan pada tanggal

18 r\slrsllrs 20i4 berlokasi di Dinas Pendiclikan Kabupaten Slernan. Kegiatan
tahap

ll

dilaksar-rakan pada tanggal 13 Septenrber 2014. Peserta PPM pada tahap

Iatlalah guru Pt'aliirrya clan Kewirausahazrn SMK dan SMA di Kabupaten Sleman
vntrg berasal dari

i0

sekolah yanu ber.jLrmlal'r

I0 guru

scl<olah tersebul. sedangkan peserta pada talrap

II

clan 50 siswa dari sepuluh

adalah guru Prakarya dan

l'.eri,iraltsethaiut lrerjunrlah 35 guru. Dari terlaksananya PPM

ini diharapkan guru

llllilrlpLl tllertgitttpletnentasikan pernbela.jaran prakarya dan kewirausahaan secara
te r'pac1u

sesuai kurikr"rlLrrr 2013.

BAB I. PENDAIIULTJAN

t. Analisis Situasi
Peningltatan kualitas perrcliclikan dapat diiakrrl<arr dengan beberapa

upaya yang salah satttnya acialah penyempunraan kr,rrikulum

di

tingkat

persekolahan. I(urikulun.r yang seciang clalanr masa pengembangan saat ini
adalah kurikulum 2013 yang urulzri cliterapkan cli beberapa sekolah sasaran
pada tahap

piloting.

PeruL'rahan

kuliliulunr yang teriacli ciiikuti pula perubahan

mata pelajaran. Sehagai cotrtoh vang teriacli cli .jenjang penclidikan menengah

atas. SMA/sMK/MA terdapat nrata pela.laran haru yaitu 1'rrakarya

darr

kewirausahaa u.

Mata Pelaiarar, Prakarya clan i(ewirausalraan claltat digolongkan

dalanr

pengctahua

n

rt'ott.\'('iant'c-knott'laclgu-

yairtr

ke

rncngerrrbaugkan

pengetahtralt datt nrelatih I<eteranrllilarr kecakaparr hidrrp herbasis seni clan

teknologi berbasis ekonomis. Perrrhela.jaran ini

belau

al

clerrgan melatih

kematttptran el<spresi-l<r'eatiI urrtul< rnerrtrarrgkarr icle darr gagasan agar
menyenangkan orang lain. dan dirasionalisasikan secal'a teknologis sehingga

keterampilan tersebut benluara apresiasi teknologi terbarukan, hasil
ergonotnis dan aplikatif dalanr nreinanfaatkan lingkur-rgan sekitar dengan
nrenrperhatikarr clarlpali el<osisterrr. nrarra.ieurerr clarr el<orrtrrris (Sri Mayarrti.

2013:1). Esensi dari ruata pelajaran prakarya dan kewirar-rsahaan tersebut

adalalr menuntbuhkatt kreativitas yang memiliki

nilai ekonomis dalanr

mer-ringkatkan selxangat kewirausahaan. Harapannya. rrerta pelajaran prakarya

yang biasanya tidak clilirik olelt sisu.a dar.r hanya nrenjadi r.nata pelaiaran
pelengkap di sekolah clapat meniacli mata pelajarall yang marl1plr memberikan

bekal keterarrrpilart bagi siswa clalnrtr nrerrgasah kreativitas yang berupa seni

datt teknologi. Dcttgart bcrbckal ketcrantpilan tersclrLrt dilrarapkarr agar
mampu lnenumbuhkan semangat kewirausalraan denri rnencapai kenrandirian
siswa pasca sekolalr.
Tr-rjuan

di atas sangat nrendukung Inpres No. 6

Tahr-rn

2009 tentang

Pengembangan Pendidikan Kervirausahaau, Pencli'dikan Budaya dan Karakter

Bangsa. datt Belajar

Aktif dan NatLrraiistik

dilaksanakan berdasarkan

pendekatan korrtekstual. Isi Instruksi Plesiden tersebut ntenyangkut kebijal<an
Petrgeltttrartgart Ekonorni KrcrrliI rrntuk periocle talrrrn ]009-201

5.

yakpi

pengembangan kegiatan ekonortri her.clasarkan pada kreativitas, keterampilan.

dan bakat incliviclu untuk menciptakan daya kleasi clan claya cipta indiviclu

yang belnilai ekottorttis dan het'pengarrrh pacla ltese.ialrteraan

rnasyarakal

Indolresia. dettuan sasal'an. aralr. tlarr slrfltcgi sehagairnana tercanl.url clalarrr
Lampiran
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kreatil, inorratif

karena dalaltr ntata pelajalan praktrrl,a siswa diharapakan riapat berkreasi clan

menciptakan sesuatu, Tidak hanya daya cipta dar-r kreativitas saja yang
dikenrbangl<art akan letapi harapAnll\l b('r'nruara cli parrgsir pasar. Peucilrtaau

produk tidal<lah lengkap apabila hanya sekedar da;rat mencipta saja dan hanya
meniadi pajangan, ttanllllt perlu dilanlLrtkan ke tahap berikr-rtnya yaitu ntencari
peluang pasar yang bernilai ekononris inelalui kewirausahaan.

Mata pelaiaran prakarya dan
menumbuhkerrbangl<an

kewi.ausahaan bertujuan

.jiwa wirausaha dengan ntelatih dar-r mengelola

penciptaan I<arya (produksi). lnengemas. c{an usaha rner-r.fual berdasarkan

prinsip el<ouotris. ekosistemil< dan ergonomis. Prinsiir Prakarya clan
Kewirausahaan adalah karya yal.rg nrernpLulyai nilai keter-jualan oleh
karenauya karya tersetrrtt harus rnenrenuhi starrdar pasar. yaitu: menyenangkan

pembeli. nilai kemanfaatan, kreatif- sefia beftanggunglawab

terhadap

ciptaannya Lrerdasalkan logika rnatematis ntallpult pengetahuan estetis (Awan
965.fi les.woldpress.com).

Prakarya bukan mata pelajaran l(eterantpilan setragaimana dinamakal
selama

ini

clan

juga bukan uateri penrbelajaran yang clirancang hanya untuk

mengasah koi-npetensi keterarnpilan peserta

didik. Prakarya aclalah

rnata

pelajaran yang membekali siswa dengan kenrarnpuan untuk menghasilkan

suatu karya pendahuluan atau purwarLula (prototype). Supaya dihasilkan
put'\

rarupa yatlg bai[<, maka harus diajarkan pengembangan

ide

serta

pengetahLran tentang bal-rar-r, proses, clar peralatai. sehingga
siswa dapat
memahami alasan-alasan penggllnenn bahan, proses. atau peralatan tertentll.
Pada akhirnya pengeliaan sebuair prakarya haruslah dibarengi dengan
sikap
yang sesuai sehingga hasil yang cliperoleh adalah optimal. (Kemdikbud,20l3:

i).
Secara sr:bstansi bidang ltrakarya mengandung kiner-ia kerajinan

dar"r

teknologi. Oleh karenanya, pengenrbaugan strand/aspek pada mata pelajaral
Prakarya meliputi Kera.iinan. Reka;,x5a, Budidaya, clan pengolahap. Aclapr_rn
pengertian prakarya adalah usaha untuk nrenrperoleh konrpetensi cekat.
cepat
dan tepat rrrelaltri pelnbela.iararr kcra.iirrarr. r'eliayasa. hrrclidaya clan pengola6ap

dengan menggunakan ber:bagai l-nacanr bal-ran. alat. teknik, clan ilmu
pengetal'ruan yang dilal<ukan dengan cara nlemanfaatkan pengalaman
dan
pelatihan (Kernciikhud. 20

I

j:

5 t.

Kenyataarlnya, pencapaian tujuan dari mata pelajaran prakarya clan
kewirallsahaalt di atas rrrerniliki harrbltau yairLr hclrrnr tcr.sediarrya guru

terintegrasi yang mer-niliki latzir belakang pendidikan pral<arya
kewirausahaan.

Di Kabupaten slcman. curu SMA/SN4K/MA yang

l'rerlatar belakang perrcliclil<an seni nr;ra. serri nrrrsik.

TIK.

dan

acla baru

ataLr ekonorni,

sehingga dalanr pelaksanaartnl'a tidal<lah berialan mulus. pelaksanaan
kurikulurn baru menggeser beberapa qlrl'u mata pela.jaran, misallya guru TIK
menjadi guru prakarya clatr kewirausairaan clikarenakan l"IK titlak lagi nenjadi
mata pelajaratt let'seltcliri akarr tetapi TIK diintegrasil<rn dalanr senrua rnala
pelajaran. Gtiru-guru SMA/SMK/MA cli I(abupaten Slenran tersebut clituntut

malrrpu menga.iarkan materi penrbela.jaran prakarya dan kewirausahaan
clengan baik agar dapat ttteningliatkar kreativitas siswa yang lxenghasilkan
karya cipta bernilai ekonomis. Denri nrencapai tLr.ir-ran rJari pembelajaran
prakarya dan kewirausahaan pacla kLrrikulr-ul 2013. guru-gurlr perlu

ilmu maupltn pelatihan tambahan derli menilgkatkan
pemaharlan dan perlguasaan csensi mata pelajaran pr-akraya dan
rnemperoleh

I

I

kewirausahaan yang salah satunyl clapat dilakr-rkan dengan pelatihan
perlbelajaran prakarya clau l<ewirausahrian. Berkaitan cleugan nrasalah di atas.

maka sangat mendesak untuk cjilakukan kegiatan pelatihan pernbelajaran
prakraya dan kewirausahaan bagi guru SMA/SMK
cli I(abupaten SIeman.

2.

f,andasan'I'eori
Prakarya
Prakarya berasal dari istirarr pr.a clan l<arya, pra memplrnyai rnakna
belum
dan karya adalah hasil kerja. prakarya diclefinisikan sebagai
hasil kerja yang
belum jadi, prakarya rnasih berupa ltrors.f' of' concepr atau sebuah prototipe.
Prakarya belum melnpullyai target pemasararl. oleh sebab itu

belum

acla

penggunanya atall konsttmennya. Prakarya mentiliki pengertian
Ketrampilan,
hastakarya, kerajinan tangan. atau ketelampilan tangan. bahan yang
digunakari
tersedia secara umlrm dipasaran, sehingga kita tinggal merangkai
ataupu'r
pemanfbatan limbah dau bahan bekas. Prakarya menlplrnyai
peranan penting
dalam pengembangan kreatifitas dan mengembangkar, rnenjadi
sebuah inovasi
baru (Dessy Adhrianti, Z0l4).

Kewirausahaan
Konsep kewirausah aan

(e n

lre1tre neur.s

hi

p) memi I iki beberapa pengertian.

Kataentre\treneur sebenarnya belasal clari kata Perancis. entreprenclreyang
berarti "underruke." Dalam kaitarrnya dengan dunia bisnis,

kata tersebut

berarti langkah awal memulai snatu bisnis. Dalam kanrus The Merriarnwebster dictionary "enrrepreneur i^s, one v,ho or]lcmize.s, nxanctge,\,

ctntl

as'sLtmes' the ri,s,k o.f'o lttrs,iness

or e nterTtri.^s.e,'(FIemiati;t, 2014).

Keli'ir*itsitil;iilll merlrpakan sikap mental
berdaya,

clan

jiwa yang selalu aktif, kreatif.

bercipta, berkarsa cran bersal-raja clalam berusaha dalam rangka

meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya atau kiprahnya.
Seseorang
yang n'remilikiiiwa dan sikap wirausaha selalu ticlak puas
dengan apa yang
telali dicapainya (Haryanto, 20lZ).

Identifikasi dan Perumusan M:rszrlah
Berdasarkan ar-ralisis sitr-rasi

cli atas, dapal cliidentifikasi masalah-

masalah sebagai berikut.
l

-

Kurangnya pemahama, glrru terhadap pembela-laran prakarya da,
kewirausahaan

2- Guru sMK dan sMA belr,r, nre,riliki

ketrampilan prakarya

dan

kewirausalraarr.

3.

Guru beluln menrahami pembelajaran prakarya clan kewiraursahaan yang
tepat.

4.

Beltrnr acla gttru SMAiSMK 1,ang herlaral helal<arrg penclidikan tepadu
prakraya dan kewirausahaan.

Berdasarkan ide,tiflkasi rnasararr cri atas, rnal<a dirunruskan beberapa
permasalahar-r sebagai belil<ut: Bagaimana pelatihan pembeiajaran prakarya
dan kewirausahaan yang tepat bagi guru SMK dan

sMA di

Sleman?

Tujuan Kcgiatan

dan

Tujuan kegiatan PPM ini antara lairr untuk: Meningkatkan pemahaman
penguasaan kompetensi gtrru sMK dan sMA di Sleman dalam

pembelajaran prakarya dan kewirauszrhaan yang tepat.

Manfaat Kegiatan

a.

Kegiata. ini diharapkan me,lberi rranfhat sebagai beriktit:
Bagi Peneliti:
Meningkatkan penyebarluasan keilmuan yang dimilil<i tinr pengabdi.

b.

Bagi GLrru:

1) Me,ir-rgkatka, pemalrama, pembela.iara. prakarya
Keiwrausahaan.

2) Mernahami pembela.iaran prakarya dan kewirausahaan yang tepat
3) Memiliki ketera,rpilan di bidang prakarya clan kewirausahaan.

10

dan

Bagi Sekolah:

a.

Meningl<atkan penraharTran sumher daya sekolah (gurLr) nrengenai
penrbela.iaran prakarya dan kewir.ausahaan.

1l

BAI} 2. TAITGET DAN LIJARAN

l.

Target
Target peserta dalarn PPM ini adalah guru prakarya dan kewirausahaan
SMK dan SMA di Kabupaten Slentan dengan target peserta pacla pelatihan
tahap

I sebanyak

10 guru dari 50 siswa, sertapada pelatihan tahap

35 guru. Pe'nilihan dan penentuan

sasaran pelatihan

ini

II sebalyak
mempunyai

pertimbangan rasional-strategis, hasir diskusi dengan penglrrus
MGMp serta

koordinator kegiatan dari Dinas Pendiclikan Kabupaten Sleman dalarn
kaitan,ya dengan upaya me,ingl<atkan pemalrarnan gurll prakarya da,
Kewirattsahaatl terhadap pembela.jaran Prakarya clan Kewirausahaan
sesuai
ktrrikuluni 2013. Perbedaan tatget peserta sasaran pacla pelatihan tahap I
clal
tahap

II

ditentukan berdasalkan materi yang akan disan-rpaikan dap metode
pelaksanaan pelatihan. Pada tahap I peserta tidak hanya guru
tetapi juga

dihadirkan siswa dikarenakan ada kegiatan modelling. sehingga cliperlukan
siswa agar modelling berialan lebih riil. Siswa yang dihadirl<arr beriumlah
50
siswayang berasal dari 10 sekolah sasaran dan gurLr yang clihadirkan sebanyak
l0 guru dengan perincian setiap sel<olah rnengirimkan 1 guru sebagai peserta

pelatihan. Guru yang hadir sebagai perwakilan dari 10 sekolah tersebut
dihalapkan rnanlpll mengimbaskan kepada tenran se.iarvatnya yang berada di
sekolah yang sama, ataupun melalui forurn MGMP. sehingga pada kegiatan
pelatihan tahap II guru yarlg belLrm mengikuti kegiatan pelatihan tahap
I

telah

memahami bagaimana model ling penrbela.j aran Prakarya dan Kewirausahaan.
Pada pelatihan tahap

II

tidal< rnenghaclirkan siswa kembali clan hanya

menghadirkan gtrru yang berjumlah 35 gLrrLr yarlg tercLri dari gurg yang
telah
nlengikuti pelatihan tahap I dan guru yang belum mengikuti pelatihan tahap I
yang telah diinrbasi oleh gr:ru peserta pelatihan tahap I. I{al ili

ditentukal

,dengan pefiimbangan materi yang akan ciitatihkan serta sebagai upaya
perluasan peserta sasaran peiatihan.

Diharapkan dari glrrlr-gLrru vang telah mengikLrti pelatihap baik tahap I
maupun tahap II ini dapat menyebarluaskan kepada seluruh gr-rru prakarya dan

12

kewirausahaan

di

daerah masing-masing serta dapat mengembangkan
dan
mengimbaskannya baik secara nrandiri mauprrn
melalr-li MGMP Prakarya dan
Kewirausahaan SMI( dan SMA pada periode
berikutrrya cli Kabupaten lain di
Provinsi Daerah lstimewa yogyakarta.

Kegiatan pelatihan

ini

diharapkan sebagai langkah awal pemantapan

pemahaman gllru Prakarya dan I(ewirausahaan
sMK dan sMA cli Kabupaten
Sleman tentang konsep penrbela.laran Prakarya dan
Kewirausahaan sesuai

kurikulum 2013. penyLrsllnan Rpp, beserta bagairnana imprementasi
pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan ya,g
clisa.iikan secara terpadu.

2- Luaran Program
Program Pengabdian pada Masyarakat yang berupa peratihan
pembelajaran prakarya dan kewirausahaan bagi guru
SMK clan sMA di
Sleman diharapkan guru peserta pelatihan marnpu rrrembelajarkan
mata
pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan secara
terpadu sesuai kurikul-rm 2013.
Guru juga diharapkan mampu meltyusLu-l Rencana Pelaksa,aan pembelajara,
Prakarya dan Kewirausahaan sesuai kurikurum 2013.
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BAB 3. METODII I'ELAKSANAAN

rq

:fl
il

,ln

,1

l-

Metode Kegiatan

:i

Metode kegiatan yang dilakul<an adalali pelatihan yang dilakukan
melalui ceramah tentang konsep pembelajaran prakarya da1 kewirausahaan
berbasis kurikulum 2013, potensi l<ewirausalraan dalanr prakarya. pelaksalaan

pembelajaralr prakarya

dan

kewirausahaan, Ilencana pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) prakarva dan kewirausahaan sesuai kurikulum
2013.
Kegiatan dilaniutkan dengan praktik penrbuatan RPP oleli gr-rru prakarya
dan

kerviratrsahaatt dettgatt binrbirrgan tirn I'PM Universitas Neger.i yogyakarta.

PPM tahap

I

dilaksanakan nrelal,i ceramah ko'sep pembelajaran

prakarya dan l<ewirausahaan clalanr kLrrikulunr 2013. iclentifikasi peluang
kewirausahaan dalam prakarya. cliianj utkan clengan modeliing pembelajaran

Mata Pelaiaran Prakarya dan Kervirausahaan secara terpadu. Oleh karena
itu
dalar.u PPM tahap I ini. dari l0 sel<olal'r sasaran hanya diambil
sebanyak l0
guru dan n-renghadilkarl 50 siswa (5 sisw'a dari rnasing-r'nasing
sekolah) agar
pernbelajalan yang dirttodell<an le bih riil. Melalr-ii kegiatan
r-poclelling

diharapkan guru mantpll tnemahami langkah pembelaiaran pr.akarya
clal
Kewirausahaan secara terpadu sesuai l<urikulunr 2013. kemuclian guru
lxampu

menyllsull RPP yang akan dilaksatral<an dalanr pernbelzriaran. PpM tahap II
dilaksanaan dengan ceratnah mengenai Rcncana Pelaksanaan pembelajaran
Plakarya dan Kervirausahaan dan pendel<atan saintifik dalarn pembelajarap
Prakalya dan Kewirausahaan. Setelah nLer.nahar.ni nrodel Rpp pembelajaran
prakarya dan kewirausahaan serta pendekatan saintifik, gurll diharapkan
lnampu nlenyllsllll RPP secara n'randiri dan mampu melaksanakannya
di kelas.
Langl<ah kegiata, PpM dapat dir-rrair<an sebagai berirrr-rt:

l.

Pelsiaparr

Dilakukan clengan mertgadakan koordinasi dengan koor-clinator Dinas
Pendidikan, Pemr:da dan olahraga l(abupaten Sleman serta pengurus

MGMP Prakarya dan Kewirausahaa, cli Slenran clalam penentuan
identifikasi kebutuhan gurLr menge,ai pernbela.iaran pr.akarya clarr
t1

kewirausahaan, target pese.ta. jadwal kcgiatarr. lokasi
kegiatan. Setelalr
disepakati. dilakukarr sosialisasi r<epada peserta yarrg relalr
diterrtukan.
Pelaksanaarr

Pelaksanaan dilakukan clengan pelatihan yang cliarvali dengan
cerarnah

mengenai konsep pernbela.jararr prakarya clan kcwirausahaan berbasis
kurikulum 201 I se'ta penyarrrpaian rnate.i ide,rifikasi poterrsi
kewirausalraan dalarn praka'ya. serla modelli,g pernbelajaran prakarya
dan kewi'ausahaa, oelh rinr ppM. Kegiatarr cli rrar-i kedua diisi
de,gan
materi RPP. perrdekata, sai,rifll< tlalam perntrcla.iaran prakarya darr
kewirausaltaan- di lanitttl<att pertyLrsunar) RPP oleh peserta p.tu,itrr,-1
secar.a

mandili dengan bimbingan

3.

dar-i

tiil

ppM UNy.

Pelaporarr

Setelalr l<egiatatr pelatihan clilaksanakarr. nraka rlisusun suattr Iaporarr
kegiatan PPM.

L

Langkah-langkah Kegiatan ppM
Pelaksanaan

kegiata, ppM pelatihan pe,rbela.iaran prakarya dan

kewiratrsahaarr bagi gtrru SMI( drn SMA

ili

Kabuparcn Sleman ini dirnulai

sejak penandalangartan l<ontral< bularr April 2014. Waktu
dilaksanal<att cttl<up singkar secara irrterrsiI selanra

pelatiSan

2 kali tatap rrruka

selanra

l6 janl perterrluan. dirnulai pul<rrl 08.00 sampai clengan pLrkul 16.00 WIB.
Pelatihan pertama dilak,kan pada ta,ggal 2g Agustus 201 4 dan pelatihan
yang kedua clilaksanakan pada tanggal l3 Septenrb er 2014. Lokasi
pelatihal
bel'lentpal di Rtrarrg Rapat Larttai

III Dinas Pendidikarr

Pernuda cla6 Ola5raga

Kabupaten Sleman, .Iala, parasamya Sleman. .Taclwal pelaksanaan ppM
secara riuci sebagai ber.ikut:
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Tabel 1. Jadr,val Kegiaran pelatihan

Bulan ke

Kegiatan
Orientasi dan koordinasi dengan VCHrtp
dan koordinator Dinas Perrdidikan Slenran

Revisi

!s!€ge!qee!-4e!_p9

r1

st1ry

p

!

t

* iap 913,

Materi yang disampaikan dalam kegiatan PPM Pelatihan Pembelajaran
Prakarya clan l(ewirausahaan bagi Guru SMK dan SMA

di

Slernan sebagai

berikut:
Tabel 2. Materi Pelatihan
No

Materi
Konsep pernbelajarin prakar:ya dari kewi r.airsalraarr
_201

2

;J

4
5

6
7
8

3.

i

s.ri,ii krrikll

Identifika1peltrarg[ewirarrsalraarrdilarrrprak,aryq-cakupan bidang pembelaja.an prakaryiaan t-iwi.i.sul*u, SMK
SMA lkeraiirran, r'ekayasa. budidava dan Densolnlran)
Modelling pembelaja,.an Prakalya dan Kewirausahaan s*i*,
kuliktrlurn 201i _
Re{'leksi dan tanya iawab
RPP Pembelaiaran Prakarya dan
2013
Pendekatatr saintifik dalam pe'rL-,"1
Kewilausalraan sesuai kurikLrlurn 201
Praktik Penyusunan RPP

Lun

dan

l(ewirausahaffi
i

Evaluasi I)rogram
Langkah evaluasi yang akan clitempuh clalan-r kegiatan PPM ini nreliputi
evalttasi proses clart evaltrasi hasil. Ei,aluasi ploses clilakukan menggupakan
instrumen ben-rpa angket untuk cliisi guru mengenai kepuasan pelanggan saat
mengikuti pelatihan pernbela.iaran prakarya dan kervirausahaar-r bagi guru

l6

SMK da, sMA

di Sler,a,.

Selain iru evaluasi .iuga dilakukan melalui
wawancal'a dari beberapa respouden setelah kegiatan
berlangsung melalui
MGMP prakarya da, kewirausahaa, di KabLrpaterr Slernan.

r<.,t*

evaluasi

ini digunakan

rangkah

untttl< tnengetalrLri l<etercapaiarr tujuan ppM sebagai

upaya penilrgkatan pengLlasaart pernbela.iaran prakarya
dan kewirausahaan.
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BAB 4. KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI
Universitas Negeri yogyakarta

(uNy)

acralah perguruan

tinggi yang

sebelumnya merupakan IKIP (Institr-rt Keguruan
clan ilrnu pendidikal). Dengan
latar belakang tersebut UNY masih kental corak
kependidikannya,

sehingga halhal yang berl<aitan dengan pendidikan dan penga.iaran
yang dalam hal ini adalah
pembelajaran prakarya dan kewirausahaan
nlerupakan biclang ka.jian yang sangat

relevan bagi LINY. Serain

itu IJNY jrga me,ririki pusat pe,gembang

kewirausahaan (PPK) dibawah nalurgan Lernbaga penelitian
dan pengabdia,
Masyarakat (LPPM LINY) yang rrengka.ii berbagai
hal yang berkaitan clengar-r
kewirausahaan ternlasuk kaitannya dengan pembelajar.an
kewirausahaan yang
dalam kurikulr:nr 2013 diajarka, secara terpadu dengan
prakarya. ppK
sebagai

pusat pengenrbang kewirausahaan yang climiliki
LJNy sangat menaruh perhatian
dalanr Llpaya pengelnbarrgart l<ewirausahaan yang
salah satunya adalah dalarTr
kaitannya dengan pemberajaran. perubahan kurikuh:m
yang berdarnpak pada
perubahar-r pelaksanaan pembela.iaran l<ewirausahaan
di tingkat SMA dan

SMK

-iuga merupakern bidang kajian

ppK, karena ppK ticlak

kevn'irausahaan bagi nrahasiswa

di perguruan tinggi akan tetapijuga pernbelajara,

har-rya mengembangkan

ker'virausahaan cli tingkat

SMA dan sMK. Tirn yang ter.libat dalam ppK adalah
para dosell yang rnengampu rTrata kuliah kewirausahaan
yang kompete, di
bidangnya. Melihat berbagai reievansi kegialan
corak dan kelebihan yang climiliki uNY. PPM ini
oleh

l8

ppM i,npg clilakukan dengan
sangat layak karena clilakukan

BAB 5. I-IASIL DAN PEMBAHASAN

I.

Hasil PPM

Kegiatan

ppM ini

berkoorclinasi dengan MGMP prakarya dan
Kewirausahaan serta DitLas Pendiclikan Kabupaten Sleman terkait
clengan
impler.nentasi kurikulum pada Mata Pela.jaran Prakarya dar-r
Kewirausahaan.
Rangkaiar-r kegiatan PPM telah terlaksana melalui clua tahap
clengap kegiatan

berupa pelatihan. PpM tahap

I

dilaksanakan pacla tar-rggal 2g Agustus 2014
pukul 08.00-16.00 cli Di,as pe,cliclikan Kabupaten Sleman.

Tabel 3. .Iadwal Pelatihan Pembela"iaran Prakarya dan Kervirausahaan
bagi Guru
SMK dan SMA di Slen.ran

Tanggal

Waktu
08.00-08.1

5

28

WIts

Agustus
2014

08.15-10.1s

WIB

ru.r)-t2.15
WIB
12.15-13.00

Materi

Narasumber

Perlhul<aarr Pelati han

Tim Pelaksana

Konsep pernbela.iaran
Prakalya
dan

Fitri Rahmawati
MP

Kewirausahaan
hurikulum 2013
Identifikasi peluang
kewirausahaan dalam
prakarya
iSHOMA

Anik Widiastuti
M.Pd.

Tirn Pelaksana

WIB
1

3.00- 14.00

wiR

14.00- 1 5.00

WIB

CakLrpan bidang prakarya
rekayasa,
dan
pengolahan)

(kerajinan,
budidaya

Penny
Rahmawaty,
M.Si

Modelling pernbelaiaran Anik Widiastuti,

prakarya

kewirausahaan

)9

dan

M.Pd.

15.00-16.00

WIB

l3

08.00- 10.00

September

wiB

2014

10.00-12.00

WIB

Refleksi dan tanya.jawab

Tim Pelaksana

RPP Prakarya dan
Kewirausahaan sesuai
kur"ikulum 2013

Endang Mulyani,
M.Si.

Perrdel<atan Saintifik
dalarn pembelaiaran
Prakarya dan
Kewirausahaan

Fitri Rahmawati,
M.P.

r

2.00- 1 3.00

ISI{OMA

Tim Pelaksana

r

"i.00- I 5.00

Praktik Penyusunan Rpp
clan pendarnpingan

Tini Pelaksana

Refleksi dan evaluasi

Tim Pelaksana

I5.00-16.00

Pelalihan lahap I ini diikuti olelr l0 guru clan 50 siswa
dari l0 sekolah
sasaran. PPM tahap II dilal<sarrakan pada tarrggal
l3 Septernber 2014 pukul
08.00-16.00 wlB ya,g berlokasi di Di.as pendidikan
Kabupaten Slema,.
Pada PPM tahap II ini peserra kegiatan dihadiri
prakarya

orch guru

dan

Kewirausallaan yang ber.iumlah 35 guru.

Kriteria keberhasilan pelatiharr dilihat dari dua segi yaitu segi teori
(pengetahualr) dan segi keterarnpilan. Dari segi
teori kriteria keberhasilannya

adalah niinimal 75% peserra peratirra, rnampu menjawab
dengan benar
pertanyaan yarrg diberikan oleh Tinr PPM selanra
kegiatan pelatihan melalui
kegiatan tartya.iawab pada saat I'efleksi. Sedarrgkan
kriteria keberSasilan dari
aspek kete'arnpilan yakni mirrirnar 75% peserta pelatihan
mampu menyusun
Renca,a Pe l al<sanaan pe,r be laj ara rr prakarya darr Kewi r.ausahaarr ( pp).
R
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Pembahasan ppM
Kegiatan PPM Pelatihalt Pernbelajaran Prakarya

clar-r

Kewirausahaan

bagi Gu'u SMK dan sMA di Slenran teiah dilaksanakan
dengan hasil yang
cr-rkup baik' Hal ini dapat dilihat dari tingl<at
kehacliran peserta yang
nrencapai

100% dari yang telah ditetapkan serta dari hasil wawancara
kepada peserta
pelatihan, perwakilan MGMP, ser.ta koorclinator
Dinas pendidikan. pemuda
dan olahraga l(abupaten Sleman yan-q nrenyatakan
bahwa kegiatan pelatihan
masil-r perlu untuk dita*balr lagi pertemLrannya.
Selai, itu perlu pesertajuga
menyatakan hahwa diperltrkan aclanya IrGD secara
rutin untuk membahas
kesulitan darl hambatalt yang dialami para peserta pelatihan
baik dala,r

menyusu, RPP rnaupun dalam irnplementasi pembeia.iaran
prakarya dan
kewirausahaan di sekolah tlasing-rnasing dil<alenakarr
pembela.iaran prakarya
dan kewirausahaan terpadtt nrerupakan sesuatu yang
berir bagi gurur SMK clan
SMA sehingga pemahaman yang crimirir<i guru masirr berbeda-beda.

Kegiata, pelatiha, pe,rbelajaran prakarya cra, kewirausahaan

bagi

guru sMI( dan sMA ini dapat berhasir karena penyeresaian
permasalahan
dilakukan der.rgan baik. penyeresaian permasalahan
kegiatan
membutuhkan

dukungan I<erjasarna

dari berbagai pihak. Acrapr-rn l.aktor

pe,dukung

penyelesaia, masalah ser-ri,gga kegiatan berhasir
adarah:

a.

Dinas Pendidikan, pe,ruda dar-r olahraga Kabupate, Slema,
karena
me,riliki ruang rapat ,remadai yang representatif sebagai tempat
pelatiharr.

b.

MGMP Prakarya dan l(ewirausahaan yang sa.gat kooperatif

daranr

kegiatan sosialisasi dan periiinan kegiatan ppM.
c.

PPK' LPPM, LrNY yang nrembantu daram identifikasi
kebutuhan peserta
serta penyusunan materi pelatihan dalam bentuk
ntodul.
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d.

UNY karena r,emiliki dose, yang prof'esional dengan

spesialisasi

pengembang kewirausahaan. serta profesional
dan berpengalaman dalan-r
pelaksanaan kegiatan penatarern dan pelatihan.

Guru-guru prakarya da, kewirausahaan SMK dan sMA
cli Kabupate,
Sleman yang mempu,yai kemauan kr-rat ,ntuk ,rendapatkar-r pelatihan

dan pembinaa, untuk

mema"iuka, pemberajaran prakarya
kewirausahaan SMI( clan SMA sesuai kr_rrikr_rlum 2013.

cran

Siswa SMI( dan SMA mitra yaug sangat antusias sebagai
peserla riir
dalam l<egiata, modelii,g ppM praka'ya dan Kewirausahaan.

Selnentara faktor penghan"rbat kegiatan PPM Pelatihan
Pembelajaran
Prakarya dan Kewirausahaan bagi Guru SMK dan
SMA di Slen-ran yang
dialanri selama kegiatan antara Iain:

a.

Terbatasnya peserta yang dapat diunclang clalarlr PPM
dikarenakan dava
tan.lpr.ll'rg tetnpat kegiatan.

b.

wai<tu yarg menllrut pesefta sangat si,gkat yaitu hanya
dalam dua kali
pertemuan dalam fbrmat klasikal.
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BAB 6. KESIMI'IILAN DAN SAITAN

l.

Kesimpulan
Kegiatan

PPM

berupa pelatihan pen"rbela.jaran przLkarya
dan kewirausahaan
bertuilran ttntuh rneningkatkan kemampuan
gllnl dalam merlyllsu, Rencana
Pelaksanaan penrbera.iara, (Rpp) dan
inrprementasi pemberajaran prakarya
dan Kewirausahaan secara terpaclu berialan
dengan baik dan lancar. peserta

pelatiha, nrerunjukkan antusiasme yang
tinggi cralarn mer-rgikuti peratihan
baik saat menyirnak ceramah. saat menyimak
modelling, saat refleksi da,
ta,ya iawab. serta saat prar<tik peryusr:nan Rpp.
Kehacriran peserta

sangat baik. yang ditunjukkan dengeur ro0%
kehadira.

.iuga

di

setiap

pertetluannya. walaupull untuk pertelnualr
pertanra nrasih ada yang datang
terlambat, hal telsebut ticlak menglrrarlgi
csensi kegiatap IrpM. Setelah ppM
dilaksanakarl hendaknya glrrlr clapal nrenylrslur
Rpp secara mandiri sesuai
kurikulum z}i3^ lnampu n're,rilirr bida,g prakarya
ya.g akan diajarka, di
sekolah sesuai dengan karakteristik dan
ker:nggular, potensi sekolah masingnrasittg' serta dapat melaksanakan penrbela.jaran prakarya
clap Kewirausahaan

sesuai kurikulr:nr 20r:1. Simpuran hasir

kegiata,

clapat dirinci sebagai

berikut:

a.

Peserta terah me,rahanri pembera.iaran prakarya
dan kewirausahaan
sesuai kurikulum 20l 3.

b.

Peserta nrenrahanri cara rrcrnirih bicrang
prakarya

ya,g akan dia.iarkan

di sekolah.

c.

Peserta nrernaharni impremertasi penrberaiaran
prakarya

dan

kewirausahaan sesuai kurikulunr 201 3 dengan
penclekatan saintiflknva
setelah kegiatan nrodelIing.

d.

Peserta pelatihan mengetahui model
IIPP Pral<arya dan kewirausaaan
sesuai l<uril<ulunr 2013.

e' Peserta n-Iil,rplr menylrsl, RI'p pe,rbela.iara, prakarya
kervirausahaan sesuai l<uril<uiurn 2013.

f1
:-)

clan

2.

Saran
Kegiatan PPM yang berkolaborasi dengan Dir-ras pendidikan, pemuda
dan
olahraga Kabupate, Sleman, serta Musyawarah Guru Mata pela.iaran
Prakarya dan Kewirattsahaan. Kabupaten Sleman yang berlangsllllg
dengan
baik masih mengalami berbagai hambatan. Agar kegiatan berikutlya
berhasil

lebih baik lagi maka diperlr,rkan tanrbahan alokasi waktu kegiatan ppM,
sehingga peser-ta memperoleh pe,danrpingan yang lebih i,tensif.

a. Perlu ada,ya

perclarnpi,gan yang lebih inter-rsif sehingga guru
nlerniiiki pemahaman yattg konrprehensif rnengenai pembelajaran

prakarya dan kewirar:sahaan sesuai kurikr:lum

b'

2An

terutanra

menge,ai RPP dan nraurpll mengi,rplementasikarnya di kelas.
Perlu peuambahau waktu pelatilian agar RPP y.ag disusun oleh

gurr-r

dapat disin-rulasikau dalam pelatihan seliingga segala kesulitan yalg
dialami guru dapat dil<onfirmasi clan dapat cliberil<an solLrsilya.

.',
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