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ABSTRAK 

Dalam perjalanan sejarahnya Siswa SMAN 1 Cirebon telah banyak mengukir 

prestasi, akan tetapi masih memerlukan kegiatan ekstra kulikuler untuk 

meningkatkan pengetahuan dan wawasan mengenai kewirausahaan. Terlebih Kota 

Cirebon dikenal kaya dengan berbagai potensi sumberdaya sebagai salah satu kunci 

keberhasilan bisnis dan wirausaha. Untuk itu, Universitas Swiss German hadir, 

menyelenggarakan sosialisasi melalui workshop model bisnis kanvas. Tujuan 

sosialisasi ini adalah meningkatkan motivasi, minat dan pengetahuan siswa dalam 

menjalankan bisnis pada tingkat pemula dengan menggunakan salah satu perangkat 

analisis yang dapat membantu mereka dalam mengidentifikasi model bisnis yang 

tepat, sehingga dapat menjangkau target pasarnya secara efektif. Metode kegiatan 

pengabdian masyarakat ini menggunakan metode ceramah, demontrasi langsung 

menggunakan model bisnis kanvas yang dipraktekan oleh peserta, serta tanya jawab. 

Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan pengetahuan secara umum 

tentang model bisnis, metode demontrasi digunakan untuk memberikan 

keterampilan langsung bagaimana menggunalan alat analisis ini dengan tepat. 

Sedangkan, metode tanya jawab digunakan untuk melengkapi hal-hal yang belum 

terakomodasi oleh kedua metode di atas. Sosialisasi dan workshop ini melibatkan 

dosen Jurusan Manajemen yang bekerja sama dengan Sekolah Menengah Atas 

Negeri1 Cirebon, sebagai subyek sasaran. Hasil sosialisasi ini dapat dinyatakan 

berhasil. Hal ini dapat terpantau dari beberapa aspek, meliputi: (1) Kehadiran peserta 

sesuai dengan target yaitu 95% kehadiran (2) hasil yang baik terhadap rubrik 

penilaian kinerja. (3) Peserta sangat antusias dan serius mengikuti sosialisasi dan 

workshop, serta keragaman konsep bisnis yang disampaikan peserta. 

Kata Kunci: kewirausahaan, workshop, bisnis model kanvas. 
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PENDAHULUAN 

Pendidikan kewirausahaan bagi siswa sekolah menengah akan memberikan manfaat 

yang sangat positif baik baik bagi sekolah maupun siswa.  Melalui pendidikan ini 

berlangsung proses pembelajaran terhadap nilai (value), kemampuan (ability) dan 

perilaku (attitude) dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang 

dengan berbagai risiko yang dihadapi.  Soemanto, Wasti (2006) dalam penelitiannya 

juga menyatakan bahwa pendidikan kewirausahaan adalah proses pembelajaran 

yang bertujuan membentuk manusia Indonesia yang tangguh, memiliki kekuatan 

pribadi yang dinamis dan kreatif sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang 

berdasarkan Pancasila. Hal tersebutlah yang akan mampu membentuk siswa 

memiliki karakter dan kecakapan khusus sebagaimana tuntutan kualifikasi sumber 

daya manusia abad ke-21. Hal tersebut menjadi latar belakang mengapa banyak 

sekolah menengah saat ini melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, agar 

mampu memberikan pendidikan sekaligus pengalaman kewirausahaan kepada 

seluruh peserta didik. 

Dalam melakukan pengembangan pembelajaran kewirausahaan, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Kurniati (2015), terdapat dua faktor yang memepengaruhi minat 

berwirausaha, yaitu: pertama faktor Intrinsik merupakan faktor-faktor yang timbul 

karena pengaruh rangsangan dari dalam individu itu sendiri yaitu pendapatan, Harga 

diri, perasaaan senang. Sedangkan yang kedua adalah faktor Ekstrinsik adalah 

faktor-faktor yang mempengaruhi individu karena pengaruh rangsangan dari luar. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi individu karenan pengaruh rangsangan dari luar 

yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, peluang, dan pendidikan. 

Berdasarkan data statistik BPS tahun 2016, rasio wirausaha Indonesia mengalami 

kenaikan yang sebelumnya hanya 1,67%, kini menjadi 3,1%. Pemerintah memeiliki 

komitmen yang tinggi untuk mampu meningkatkan rasio ini memlau berbagai 

aktivitas,yang salah satunya adalah Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang 

mengakar dan tumbuh dari bawah sehingga memiliki fondasi yang kuat untuk 

berkembang. GKN telah dibentuk pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 4 

Tahun 1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan 

Kewirausahaan. Instruksi ini mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan 

bangsa Indonesia untuk mengembangkan program-program kewirausahaan. Di sisi 

lain, Indonesia dihadapkan pula dengan masalah ketenagakerjaan. Tingginya tingkat 

pengangguran siswa khususnya SMK menjadi fakta ironis akan kurangnya 

pembekalan terhadap pengembangan potensi maupun kecakapan siswa setelah 

mereka lulus sekolah.  Hal ini terlihat pada gambar 1 di bawah ini. 
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Gambar 1. Tingkat Pengangguran SMK 2005 – 2015 

Sumber: BPS (2015) dan Pasar Tenaga Kerja Indonesia (2016) 

Dari data pada gambar 1 di atas, diperoleh informasi bahwa fluktuasi tingkat 

pengangguran lulusan SMK antara tahun 2005 hingga 2015, dapat dikategorikan 

tinggi dengan rata-rata satu juta orang pengangguran. Pada tahun 2015, tingkat 

pengangguran tersebut bahkan, mengalami kenaikan hingga satu juta lima ratus ribu 

orang. Hal ini lah yang mendasari perlunya perhatian khusus baik dari pemerintah 

maupun sektor swasta untuk membantu pendidikan mengengah, termasuk SMK 

dalam menerapkan pendidikan kewirausahaan secara tepat.  

Universitas Swiss German yang juga memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan 

Tridarma Perguruan Tinggi, telah menuangkan dalam roadmap program pengabdian 

masyarakatnya untuk membantu pengembangan kewirausahaan baik bagi para 

pengusaha kecil atau Unit Usaha Kecil dan Menengah (UKM) maupun kepada 

sekolah menengah. SMA Cirebon dipilih sebagai salah satu sekolah potensial yang 

penuh dengan prestasi dengan keberadaaan positioning kota Cirebon yang kaya akan 

potensi alam maupun bahan mentah untuk berbagai pengembangan kewirausahaan.  

Sekilas Tentang SMA Negeri 1 Cirebon 

SMA Negeri (SMAN) 1 Cirebon berdiri sejak tahun 1944 dengan nama Sekolah 

Menengah Oemom Atas (SMOA), yang berlokasi di Jalan Siliwangi, Kota Cirebon. 

Dalam perkembangannya, SMUN Cirebon berhasil membangun gedung sendiri di 

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 81, Kota Cirebon sekitar tahun 1952. Tahun 

1967, SMOA TJIREBON berubah menjadi SMUN Cirebon lalu pada tahun tersebut 

SMUN 1 Cirebon terbagi 2 yaitu SMUN 1 Cirebon dan SMUN 2 Cirebon. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cirebon
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Cirebon
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Gambar 2. Profil SMA Negeri 1 Cirebon  

Sumber: http://sekolah.data.kemdikbud.go.id, diakses pada 30 September 2017 

Berdasarkan data yang diperoleh melalui kemendikbud secara online, yang diakses 

pada September 2017, SMAN 1 Cirebon memiliki jumlah guru sebanyak 78 orang, 

dengan siswa laki-laki berjumlah 707 orang dan siswa perempuan 916 orang. 

Sejumlah prestasi telah berhasil diraih oleh para siswa baik dari bidang seni, olah 

raga maupun berbagai kompetisi akademik lainnya.  

Tantangan yang dihadapi pihak sekolah dalam melakukan pengembangan 

pendidikan wirausaha adalah lebih ke faktor teknis dalam manajemen waktu. Hal ini 

mempertimbangkan, bahwa siswa telah memiliki jadwal yang cukup padat untuk 

menjalankan proses belajar mengajar. Selain itu, memang rata-rata lulusan siswa 

SMA N 1 Cirebon ini melanjutkan studi ke jenjang pendidikan tinggi baik dalam 

maupun luar negeri. Keberadaan perhimpunan alumni cukup kuat, namun 

pengelolaan database masih perlu dikembangkan, termasuk pengembangan 

informasi tentang jumlah alumni yang telah berhasil sebagai wirausaha.     

METODE 

Program Sosialisasi Model Bisnis Kanvas ini terdiri dari beberapa metode 

pelaksanaan. Metode tersebut meliputi observasi dan sosialisasi, pelatihan, serta 

monitoring evaluasi. Persiapan program ini telah dilakukan dalam proses sebagai 

berikut:  

a. Observasi 

Menghubungi kepala Kepala dan Guru BK, baik melalui korespondensi 

maupun melakukan konfirmasi telepon, untuk menjelaskan rencana kegiatan 

http://sekolah.data.kemdikbud.go.id/
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b. Persiapan pelatihan  

 Menyusun jadwal kegiatan dan susunan acara workshop 

 Menyiapkan perlengkapan penyelenggaraan workshop  

c.   Perencanaan Kegiatan  

 Menyusun proposal permohonan program kegiatan yang akan dilakukan 

oleh tim dosen jurusan manajemen   

 Sosialisasi program dan kegiatan kepada siswa SMA N 1 Cirebon 

d. Setelah melakukan tahap persiapan, program ini memasuki tahap 

pelaksanaan.  

Pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat ini meliputi 2 hal yaitu 

sosialisasi dan workshop. Adapun instrumen program yang digunakan 

adalah:  

1.  Kertas Kerja Model Business Canvas, ukuran A 5   

2. Alat yulis menulis (pinsil, bulpen dan spidol)  

3. Sound system  

4. Laptop dan Infokus   

5. Camera Digital  

6. Spanduk Kegiatan 

e. Metode Sosialisasi :  

 Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan pengetahuan secara 

umum tentang model bisnis 

 metode demontrasi digunakan untuk memberikan keterampilan langsung  

bagaimana menggunalan alat analisis ini dengan tepat.  

 metode tanya jawab digunakan untuk melengkapi hal-hal yang belum 

terakomodasi oleh kedua metode di atas. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Observasi tempat kegiatan dan Perijinan  

Observasi di tempat pelaksanaan mempunyai tujuan untuk mengetahui secara 

langsung kondisi sekolah sasaran. Observasi dilakukan dengan cara 

melakukan pengamatan terhadap pengembangan kewirausahaan di salah satu 

sekolah terbaik di Cirebon.  
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 Persiapan Program 

Persiapan program ini telah dilakukan dalam proses sebagai berikut: 

a. Diskusi  

Diskusi ini dilakukan antara anggota tim bersama dengan dosen manajemen 

yang membahas tentang materi, penyusunan materi serta agenda acara. 

 
Gambar 3. Agenda Acara Sosialisasi 

Sumber: Naskah Proposal, Agustus 2016 

b.  Rapat Koordinasi dan pengenalan program telah diadakan dua kali: pada 

Senin, 11 Juli 2016 dan Rabu, 24 Agustus 2016 

c. Tim dosen yang terlibat : Rachman Sjarief, Fiter Abadi, M. Riyadh Rizky 

A., Nila Krisnawati dan Margaretha  

 Pelaskanaan Kegiatan : Sosialisasi dan Workshop Kewirausahaan (Canvas 

Business Model)  

Hari/ Tanggal: Jumat 2 September 2016.  

Tempat: Aula Sekolah Menegah Negeri 1 Cirebon 

Hasil dari kegiatan ini adalah:  

1)  Terjalinnya hubungan baik dengan kepala Sekolah, guru dan siswa SMAN 1 

Cirebon 

2)  Tim PKM-Dosen Manajemen SGU mengetahui secara langsung kondisi dan 

kebutuhan pengembangan kewirausahaan untuk SMAN 1 Cirebon   

3)  Masyarakat sekolah antusias dengan program pengabdian masyarakat yang 

dijalankan.  
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Gambar 4. Foto Kegiatan Sosialisasi dan Workshop 

Sumber: Dokumentasi SGU, September 2017 

Sosialisasi dan Workshop Kewirausahaan (Canvas Business Model) ini berhasil 

SMA N 1 Cirebon. Kegiatan ini berlangsung dari pukul 07.30 sampai 13.30 wib. 

Sosialisasi ini menunganak metode penyampaian yang atraktif, partisipatif dan 

siswa sekolah antusias mendapatkan tentang motivasi kewirausahaan, 

penggunaan alat Canvas Business Model, presentasi hasil kerja, dan kiat kiat 

menjadi entrepreneurship yang tangguh. Untuk menambah semangat, kami 

menyediakan reward berupa hadiah bagi para siswa/grup yang telah 

menyampaikan hasil kerja nya dalam sesi workshop tersebut, dan menginginkan 

kegiatan seperti itu dilaksanakan lagi dan berkelanjutan.  

 Pada tahap evaluasi, dilakukan angket kepada 53 (lima puluh tiga) siswa yang 

hadir sebagai responden. Hasilnya adalah 96% responden menyatakan bahwa 

sosialisasi dan workshop wirausaha dengan adanya konsep ini, sangat 

menyenangkan dan bermanfaat, serta perlu diadakan program serupa di masa 

yang akan datang. Seluruh tahapan kegiatan di evaluasi keberhasilannya, 

sejauh mana keberhasilan itu dicapai, dan diadakan perbaikan-perbaikan pada 

proses yang dirasa belum optimal untuk selanjutnya disusun laporan program.  

 Ketercapaian Target Luaran Keberhasilan target luaran ini dapat dilihat dari 

ketercapaian yang telah kami hasilkan, yaitu :  

1.  Kehadiran peserta sesuai dengan target yaitu 95% kehadiran  

2. Hasil yang baik terhadap rubrik penilaian kinerja.  

3. Peserta sangat antusias dan serius mengikuti sosialisasi dan workshop, 

serta keragaman konsep bisnis yang disampaikan peserta. 
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SIMPULAN  

1. Program pengabdian masyarakat (PKM) Tim Manajemen Universitas Swiss 

German melalui Sosialisasi dan Workshop Kewirausahaan dengan 

menggunakan Canvas Business Model ini sangat potensial dalam meningkatkan 

minat dan potensi pengembangan wirausaha bagi siswa dan SMAN 1 Cirebon. 

2. Indikator kesuksesan program PKM ini dalam jangka pendek dapat terlihat dari 

kehadiran peserta didik maupun penilaian terhadap rubrik kinerja kegiatan. 

Dalam jangka panjang, kegiatan ini akan meningkatkan kualitas soft skill para 

siswa terhadap pengembangan kegiatan kewirausahaan di Cirebon, dengan 

mengangkat produk-produk lokal dari kota ini.  
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