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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) Pelaksanaan program pelatihan 

kewirausahaan keset di Desa Vokasi Grujugan; (2) Penerapan hasil pelatihan kewirausahaan 

keset oleh peserta didik dalam kegiatan usaha mandiri di Desa Vokasi Grujugan; (3) Faktor 

determinan (penentu) keberhasilan peserta didik dalam menjalankan usaha mandiri. 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan jenis kualitatif. 

Subjek penelitian ini adalah pengelola, tutor, peserta didik di Desa Vokasi Grujugan. 

Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. 

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, 

dokumentasi. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan penelitian yang dibantu 

oleh lembar observasi, lembar wawancara, dan pedoman dokumentasi. Teknik triangulasi 

yang digunakan dalam keabsahan data yaitu teknik triangulasi metode.  

Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data diperoleh temuan penelitian bahwa: 

(1) Dalam pelaksanaan pelatihan kewirausahaan kerajinan keset Desa Vokasi Grujugan 

mencakup empat tahap, yaitu persiapan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut; (2) 

Penerapan hasil pelatihan kewirausahaan kerajinan keset dalam kegiatan usaha mandiri 

dilihat dengan upaya peserta didik dalam menerapkan kemampuan yang diperoleh sebagai 

langkah mencapai keberhasilan usaha yang ditunjukan dengan sikap peserta didik dalam 

menerapkan ide dan visi usaha, kemauan dalam menjalankan usaha, keberanian mengambil 

resiko, kemampuan dalam merencanakan usaha, mengorganisasikan usaha,  menjalankan 

usaha, bekerja keras, mengembangan hubungan dengan mitra usaha, dan bertanggung  jawab   

terhadap  kegagalan   dan    keberhasilan usaha. (3) Faktor determinan penerapan hasil 

pelatihan kewirausahaan kerajinan keset oleh peserta didik dalam kegiatan usaha  terdiri dari 

faktor determinan yang bersifat mendukung dan faktor determinan yang bersifat 

menghambat. Untuk faktor determinan yang bersifat mendukung yaitu: (a) kesungguhan 

dalam berusaha, (b) pendampingan usaha, (c) mengenal peluang dan kesempatan, (d) 

perencanaan yang baik, (e) lokasi yang mendukung, (f) pengawasan peralatan, dan untuk 

faktor determinan yang bersifat yaitu: (a) modal yang terbatas; (b) kurangnya kemampuan 

dalam manajerial usaha dikarenakan  pengetahuan dan pendidikan yang rendah; (c) kurang 

mampu dalam mengendalikan keuangan; (d) kurangya pengalaman. 
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