
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 
UPT P E R P U S T A K A A N 

Kampus Universitas Negeri Jakarta Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220 
Telepon/Fax.: (021) 4894221 

Laman www.lib.unj.ac.id 

WQA 
ISO 9001 : 2008 certified 

CERTIFICATE 
NUMBER QS7215 

TANDA TERIMA LAPORAN PENELITIAN 

Telah diterima laporan penelitian dari 

Nama : Darma Rika Swaramarinda, S.Pd., M.SE. 

Dosen : FE Universitas Negeri Jakarta 

yang berjudul : 

Pengembangan Model Pembelajaran Ekonomi Kreatif Berbasis ICT Dalam 
Mata Pelajaran Kewirausahaan Pada SMK Di Kota Bekasi Jawa Barat 

Laporan penelitian tersebut menjadi koleksi perpustakaan dan akan 
disosialisasikan untuk dapat dipergunakan oleh pemustaka Perpustakaan 
Universitas Negeri Jakarta. 

Atas sumbangan laporan penelitian tersebut disampaikan terima kasih. 

FR.HK.04.00.PM.TU.11.11 

http://www.lib.unj.ac.id
http://FR.HK.04.00.PM.TU.11.11


 

 

1 

Kode / Nama Rumpun Ilmu : 723 / Pendidikan Ekonomi 

 

LAPORAN AKHIR 

PENELITIAN STRATEGI NASIONAL INSTITUSI 

 

 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN EKONOMI KREATIF 

BERBASIS ICT DALAM MATA PELAJARAN KEWIRAUSAHAAN 

PADA SMK DI  KOTA BEKASI JAWA BARAT 

 

TIM PENGUSUL: 

Darma Rika Swaramarinda, S.Pd.,M.SE. (NIDN 0024038310) 

Dewi Nurmalasari, S.Pd.,MM (NIDN 0014018105) 

 

 

 

 

Dibiayai oleh: 

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat 

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

Sesuai dengan Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Hibah Penelitian Riset Terapan 

Nomor : 87/SP2H/DRPM/LPPM UNJ/II/2018, Tanggal 5 Februari 2018 

 



 

 

i 

 
 

 



 

 

ii 

 
 

 

 

 



 

 

iii 

 
 

 



 

 

iv 

DAFTAR ISI 

 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN ......................................... Error! Bookmark not defined. 

IDENTITAS DAN URAIAN UMUM ............................ Error! Bookmark not defined. 

DAFTAR ISI ................................................................................................................. ivii 

RINGKASAN .................................................................. Error! Bookmark not defined. 

BAB I PENDAHULUAN ............................................... Error! Bookmark not defined. 

1.1. Latar Belakang .................................................. Error! Bookmark not defined. 

1.2. Rumusan Masalah Tahun 2 ............................... Error! Bookmark not defined. 

1.3. Tujuan Penelitian Tahun 2 ................................ Error! Bookmark not defined. 

1.4. Luaran Penelitian ............................................................................................... 4 

1.5. Urgensi Penelitian ............................................. Error! Bookmark not defined. 

1.6. Tabel Rencana Target Pencapaian Tahunan ...................................................... 6 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................... Error! Bookmark not defined. 

2.1. Konsep Kompetensi Guru ................................. Error! Bookmark not defined. 

2.2. Model Pembelajaran .......................................................................................... 8 

2.3. Konsep ICT (Information and Communication Technology) ............................ 9 

2.4. Konsep Ekonomi Kreatif ................................................................................. 11 

2.5. Analisis SWOT ................................................................................................ 11 

2.6. Review Penelitian Terdahulu ........................................................................... 12 

2.7. Peta Jalan Penelitian ........................................................................................ 16 

BAB III METODE PENELITIAN ................................................................................. 17 



 

 

v 

4.1. Populasi dan Sampel ........................................................................................ 17 

4.2. Metode Analisis .............................................. Error! Bookmark not defined.7 

4.3. Sumber Data .................................................................................................... 18 

4.4. Bagan Alir Penelitian ....................................................................................... 18 

4.5. Teknik Pengumpulan Data ............................................................................... 19 

BAB IV BIAYA & JADWAL PENELITIAN ............................................................... 20 

4.1. Anggaran Biaya ............................................................................................... 20 

4.2. Jadwal Penelitian ............................................................................................. 20 

BAB V  HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI……………………………...…...21 

     5.1   Hasil Penelitian……………………………………………………...…………21 

     5.2   Luaran Yang Dicapai…………………………………………………………..25 

REFERENSI ................................................................................................................... 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vi 

RINGKASAN 

Secara umum, tujuan peneliti adalah untuk membantu mengentaskan kemiskinan 

di Indonesia, khususnya di kota Bekasi Jawa Barat, dengan menyelaraskan kepada 

rencana penelitian pada rencana strategis UNJ yaitu peningkatan mutu pendidikan 

melalui pemanfaatan teknologi. Secara khusus, penelitian ini dapat membantu 

memberikan kontribusi kepada mitra kerja UNJ dalam hal ini SMK yaitu memecahkan 

masalah guru-guru dalam mengembangkan model pembelajaran dengan pemanfaatan 

teknologi (ICT) untuk meningkatkan mutu pendidikan, akses, efisiensi dan relevansi 

pendidikan yaitu kompetensi guru di tingkat Menengah (SMK). 

Sejalan dengan Aktaruzzaman (2011), for developing countries ICTs have the 

potential  for increasing access to and improving there levance and quality of education 

kemudian pendapat Haddad (2002), ICTs improve the quality of education. Improving  

the quality of education and training is a critical issue, particularly at a time of 

educational expansion. Peneliti menilai bahwa model pembelajaran yang digunakan 

guru kewirausahaan saat ini kurang mendukung di era digital seperti sekarang, oleh 

karena itu peneliti ingin memfasilitasi meningkatkan mutu pendidikan melalui 

mengembangkan salah satu model pembelajaran ekonomi kreatif yang berbasis ICT, 

misalnya siswa diminta membuat proyek atau produk kreatif (project-based learning) 

yang dibuat baik secara individu maupun kelompok, kemudian berpikir kreatif pula 

untuk memasarkan produk tersebut dengan menerapkan ICT (on-line) yang terlebih 

dahulu sudah diajarkan oleh guru atau dikenal dengan istilah start-up business.  

Oleh karena itu, dilakukan studi lebih lanjut untuk mengidentifikasi model 

pembelajaran yang dilaksanakan pada masing-masing SMK di kota Bekasi Jawa Barat 

yang hasilnya didapatkan model pembelajaran discovery learning yang diterapkan. 

Langkah selanjutnya dengan menggali informasi tentang model pembelajaran yang 

tepat yang dibutuhkan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya serta 

mengembangkan model pembelajaran ekonomi kreatif tersebut secara lebih terintegrasi 

sehingga diharapkan tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian ini dapat tercapai 

secara efektif sejalan dengan  rencana strategis UNJ yaitu model pembelajaran project 

based learning. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, penyebaran 

kuesioner, triangulasi data, dan studi pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah mixed method.  Tahun I digunakan dua metode, yaitu survei untuk melakukan 

identifikasi model pembelajaran pada SMK di kota Bekasi, dan penelitian 

pengembangan (R&D) untuk membuat buku pedoman guru kewirausahaan. Pada Tahun 

II dilakukan FGD untuk mensosialisasikan serta mengimplementasikan model dan buku 

ajar ( modul siswa) serta pembuatan media (ppt interaktif) yang dapat digunakan guru 

dalam mengajar mata pelajaran kewirausahaan. 

 

Keywords : ICT, kompetensi guru, model pembelajaran. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 
 

Rendahnya kualitas SDM yang disebabkan oleh rendahnya kualitas 

pendidikan di tentukan salahsatunya oleh kualitas guru. Berdasarkan data Biro 

Pusat Statistik (BPS) Ada 2.706.520 penduduk miskin yang ada di provinsi Jawa 

Barat (data BPS semester 2,September 2015). Hal ini sejalan dengan rendahnya 

hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) November 2015 seperti yang di nyatakan oleh 

kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, Rudi Saparudin. 60 % guru peserta UKG 

mendapatkan nilai kurang dari 55 

Pada pelaksanaan Uji Kompetensi Guru (UKG) Nopember 2015 lalu, 

hasilnya sangat rendah. Kondisi ini diakui oleh kepala Dinas Pendidikan Kota 

Bekasi, Rudi Sabarudin. Menurutnya, sekitar 60 persen guru perserta UKG 

mendapatkan nilai kurang dari 55, sementara sisanya mendapatkan nilai di atas 

55. Beliau mengaku, bagi guru  yang mendapatan nilai rendah akan diberikan 
 

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pada tahun ini (sumber : Gobekasi.co.id,Maret 
 

2016). 
 

Pembentukan  sumber  daya  manusia  merupakan  tanggung  jawab  guru 

sudah sepatutnya untuk mempertanggungjawabkan profesinya. Mereka harus 

berkinerja baik, dengan profesionalisme yang tinggi, sehingga mutu pendidikan di 

Indonesia   meningkat.   Seiring   berjalannya   waktu,   dimana   saat   Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 berjalan maka produk-produk kita bahkan SDM 

atau generasi muda kita pun bersaing dengan produk dan sumber daya manusia 

dari luar negeri. Maka perlu adanya pembinaan dari tingkat dasar bagi generasi 

muda untuk membina jiwa wirausaha yang berbasis ekonomi kreatif untuk dapat 

bersaing dengan kondisi tersebut, dan tentu saja pembinaan di tingkat dasar adalah 

melalui guru-guru kewirausahaan  di sekolah. 

Dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia model pembelajaran yang 

diutamakan dalam implementasi kurikulum 2013 adalah : model pembelajaran 

inkuiri   (inquiry   based-learning),   model   pembelajaran   discovery   (discovery
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learning) pembelajaran  berbasis projek (project-based learning), pembelajaran 

berbasis masalah (problem-based learning) tetapi belum dilakukan sepenuhnya 

oleh guru-guru di kelas. 

Menurut Aggarwal (1998) ICT isused world wide to facilitate the teaching 

learning process but it cannot way replace the traditional system of teaching 

learning. The teaching-learning activities which are varied  and complex  have to 

be harmonized. So it is very important for an ideal and up-dated professional 

teacher to integrate effectively all the various elements of the teaching-learning 

situation and more importantly these should be brought into an intelligible whole. 

Sependapat dengan pendapat Aggarwal di atas, maka secara umum, tujuan 

peneliti   adalah   untuk   membantu   mengentaskan   kemiskinan   di   Indonesia, 

khususnya di kota Bekasi Jawa Barat. Secara khusus, penelitian ini dapat 

membantu memberikan kontribusi kepada SMK yaitu memecahkan masalah guru- 

guru dalam mengembangkan model pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi 

(ICT) untuk meningkatkan mutu, akses, efisiensi dan relevansi pendidikan yaitu 

kompetensi guru di tingkat Menengah (SMK). 

Guru Teknik Informatika dan Komputer (TIK) dijamin tetap dibutuhkan 

pada penerapan kurikulum 2013. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wakil 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Wamendikbud), Musliar Kasim, Sabtu 

(22/3/2014).“Kami ingin menggaris bawahi, tidak satupun orang akan dirugikan 

dalam penerapan kurikulum 2013 ini,” ungkap dia menjawab pertanyaan peserta 

seminar nasional pendidikan dengan tema Pembelajaran Berbasis Kreativitas 

Sebagai Tren Implementasi Kurikulum 2013 dalam Rangka Mewujudkan generasi 

Indonesia Emas 2045 yang digelas di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 

(FKIP)  UNS,  Sabtu,  mengenai  nasib  guru  TIK.  Seperti  diketahui,  dalam 

penerapan kurikulum 2013, mata pelajaran TIK tidak berdiri sendiri. Melainkan 

diintegrasikan dengan mata pelajaran lainnya. (Sumber : Solopos.com) 

Berdasarkan penelitian Md. Aktaruzzaman (2011), bahwa guru 

mengkombinasi  penerapan  ICT  dalam  pembelajaran  seperti  internet,  video, 

audio, grafik, teks dan gambar untuk proses pembelajaran siswa. Ditambahkam 

oleh penelitian Abdul Aziz (2013) bahwa ada baiknya jika guru memberikan
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materi sekaligus pula  mempraktekkannya kepada siswa,  sehingga siswa dapat 

memahami hakikat kewirausahaan yang sesungguhnya. Penelitian ini juga melihat 

pengaruh kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik baik secara parsial 

dan simultan terhadap sikap kewirausahaan. Perbedaan penelitian   yang kami 

usulkan dengan penelitian Md. Aktaruzzaman dan Abdul Aziz adalah kami ingin 

melihat kepada model pembelajaran seperti apa yang tepat dan bisa menunjang 

atau meningkatkan kompetensi guru agar jiwa ekonomi kreatif pada siswa juga 

dapat tumbuh dan berkembang lebih baik lagi. Kemudian kami juga akan 

membahas mengenai sejauh mana penggunaan model pembelajaran berbasis ICT 

di sekolah telah dijalankan. 

Lain halnya dengan hasil penelitian Zanwir (2013) menunjukkan bahwa 

Diklat model-model pembelajaran memberikan pengaruh yang cukup signifikan 

terhadap cara mengajar guru Sejarah di MA kota Padang. Artinya kompetensi 

mengajar guru sejarah MA yang telah ikut diklat tentang model-model 

pembelajaran,dapat ditingkatkan dan membawa pengaruh besar terhadap cara 

mengajarnya dilokal.Perbedaan penelitian yang kami usulkan dengan penelitian 

Zanwir adalah kami ingin mencari kepada model pembelajaran seperti apa yang 

tepat dan bisa menunjang atau meningkatkan kompetensi guru. 

Hasil penelitian Rano Krisno (2014) untuk mengetahui peningkatan 

kompetensi guru dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD 

(Student Teams Achievement Division) melalui supervisi klinis di SMK Negeri 1 

Kutacane yang dirancang dalam bentuk Penelitian Tindakan Sekolah. Perbedaan 

penelitian   yang kami usulkan dengan penelitian ini adalah kami ingin melihat 

kepada model pembelajaran seperti apa yang tepat dan bisa menunjang atau 

meningkatkan kompetensi guru dan kami melihat pada bidang Kewirausahaan. 

Kemudian kami juga akan membahas mengenai sejauh mana penggunaan model 

pembelajaran berbasis ICT di sekolah  telah dijalankan. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dirancang dan dikembangkan 

suatu sistem pembelajaran yang tepat, yaitu guru mata pelajaran harus bisa 
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menerapkan TIK / ICT yang memiliki keunggulan tersedianya informasi secara 

luas, cepat, dan tepat, serta adanya kemudahan dalam proses pembelajaran dan 

dukungan  teknologi untuk memudahkan proses  belajar mengajar, karena guru 

belum menerapkan penggunaan ICT sepenuhnya.Guru yang relevan menanamkan 

jiwa  ekonomi  kreatif  pada  generasi  muda  yaitu  guru  kewirausahaan  yang 

langsung memberikan materi dan praktek mengenai produk-produk yang kreatif 

dan inovatif. Berdasarkan permasalahan tersebut di ataslah yang menyebabkan 

peneliti ingin membuat Pengembangan model pembelajaran ekonomi kreatif 

berbasis  ICT dalam mata pelajaran  kewirausahaan  pada SMK di    Kota 

Bekasi Jawa Barat. 

 
1.2    Rumusan Masalah Tahun 2 
 

Apakah buku pedoman guru kewirausahaan dan buku ajar untuk siswa 

yang menggunakan model ekonomi kreatif berbasis ICT dapat meningkatkan 

kompetensi guru kewirausahaan pada SMK di Kota Bekasi Jawa Barat? 

 
1.3    Tujuan Penelitian Tahun 2 
 

1. Untuk uji coba buku pedoman guru kewirausahaan yang menggunakan 

model ekonomi kreatif berbasis ICT dapat meningkatkan kompetensi guru 

kewirausahaan pada SMK di Kota Bekasi Jawa Barat. 

2.  Untuk   membuat   media   pembelajaran   (PPT   Interaktif)   yang   dapat 

digunakan oleh guru kewirausahaan SMK di Kota Bekasi Jawa Barat. 

3.  Untuk membuat buku ajar Kewirausahaan untuk digunakan siswa dalam 

pembelajaran. 

 
1.4 Luaran Penelitian 
 

Tahun 2 : Uji coba buku pedoman guru kewirausahaan dan buku ajar sisw 

yaitu berupa modul kerja siswa yang menggunakan model ekonomi kreatif 

berbasis ICT dengan media pembelajaran (PPT interaktif) yang dapat digunakan 

guru dalam mengajar mata pelajaran kewirausahaan. Luaran tambahan berupa 

publikasi ilmiah di level internasional (sebagai pemakalah dan masuk ke dalam 

jurnal internasional) serta mensosialisikan buku pedoman guru, modul kerja guru 

dan ppt interaktif ke guru-guru Kewirausahaan. 
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1.5 Urgensi Penelitian 
 

Sejalan dengan latar belakang permasalahan di atas bahwa rendahnya 

kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh rendahnya kualitas 

pendidikan ditentukan salah satunya oleh kualitas guru. Hal ini sejalan dengan 

rendahnya hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) November 2015 padahal 

pembentukan sumber daya manusia merupakan tanggung jawab guru sudah 

sepatutnya untuk mempertanggungjawabkan profesinya. Saat Masyarakat 

Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 berjalan maka SDM atau generasi muda kita pun 

bersaing dengan sumber daya manusia dari luar negeri dimulai dengan pembinaan 

dari tingkat dasar bagi generasi muda untuk membina jiwa wirausaha yang 

berbasis  ekonomi kreatif untuk dapat bersaing dengan kondisi tersebut, dan tentu 

saja pembinaan di tingkat dasar adalah melalui guru-guru kewirausahaan  di 

sekolah, sehingga diharapkan tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian ini 

dapat tercapai secara efektif sejalan dengan latar belakang permasalahan yang 

diangkat. 

Model pembelajaran yang saat ini digunakan guru kewirausahaan di SMK 

hanya berupa studi kasus dan praktik di koperasi sekolah. Peneliti menilai bahwa 

model pembelajaran tersebut kurang mendukung di era digital seperti sekarang, 

oleh  karena  itu  peneliti  ingin  mengembangkan  model  pembelajaran  ekonomi 

kreatif yang berbasis ICT, misalnya siswa diminta membuat proyek atau produk 

kreatif yang dibuat baik secara individu maupun kelompok, kemudian berpikir 

kreatif pula memasarkan produk tersebut dengan menerapkan ICT (on-line) yang 

terlebih dahulu sudah diajarkan oleh guru. Peneliti membuatkan buku pedoman 

guru kewirausahaan yang menggunakan model ekonomi kreatif berbasis ICT yang 

dapat meningkatkan kompetensi guru kewirausahaan, kemudian melakukan uji 

coba buku pedoman tersebut serta membuat media pembelajaran (PPT interaktif) 

yang dapat digunakan siswa dalam belajar mata pelajaran kewirausahaan. 

Pada tahun ke 1, peneliti melakukan penelitian dengan mengidentifikasi 

model pembelajaran yang dilaksanakan pada masing-masing SMK Negeri di kota 

Bekasi Jawa Barat, hasil yang didapatkan bahwa guru mata pelajaran 

Kewirausahaan menerapkan model pembelajaran Discovery Learning. Menurut 

peneliti,  model  pembelajaran  ini  kurang  mendukung  pelaksanaan  program
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Teaching Factory (TEFA) yang dibuat oleh pemerintah yang harus 

diimplementasikan oleh SMK. Model pembelajaran yang disarankan peneliti 

adalah model pembelajaran berbasis proyek yang relevan dan terintegrasi untuk 

membangun jiwa ekonomi kreatif peserta didik dan lebih nyata merealisasikan 

TEFA. Langkah selanjutnya pada tahun ke 1 dengan model pembelajaran yang 

tepat yang dibutuhkan oleh guru untuk meningkatkan kompetensinya serta 

mengembangkan ekonomi kreatif tersebut maka peneliti membuatkan buku 

pedoman untuk guru Kewirausahaan yang dapat digunakan sebagai guidance 

dalam kegiatan belajar mengajar. Buku tersebut sudah disesuaikan dengan materi 

dan masukan dari guru-guru pada saat penyebaran kuesioner dan wawancara serta 

sudah mendapatkan pengesahan ISBN dan pengajuan HaKI. 

Pada tahun ke 2, peneliti melakukan uji coba buku pedoman guru 

kewirausahaan dan buku ajar (modul kerja siswa) untuk siswa yang menggunakan 

model ekonomi kreatif berbasis ICT serta media pembelajaran (PPT interaktif) 

yang dapat digunakan guru dalam mengajar mata pelajaran kewirausahaan. Luaran 

tambahan berupa publikasi ilmiah di level internasional (masuk ke dalam jurnal) 

serta menjadi pemakalah pada conference internasional, HaKI serta sosialisasi 

buku pedoman dan modul kerja ke guru Kewirausahaan. 

 

1.6 Tabel Rencana Target Pencapaian Tahunan 
 

Tabel 1.1 Rencana Target Pencapaian Tahunan Ke 2 
 

No Jenis Luaran Indikator 
Capaian 

Kategori Sub Kategori Wajib/Tambahan TS+1 

1. Artikel ilmiah dimuat 
di jurnal 

Internasional 
bereputasi 

Wajib Published 
(jurnal) 

2. Artikel ilmiah dimuat 
di prosiding 

Internasional 
Terindeks 

Wajib Sudah 
dilaksanakan 

3. Hak Kekayaan 
Intelektual (HKI) 

Hak Cipta Wajib Sudah 
Dilaksanakan 

4. Teknologi Tepat Guna (Media 
Interaktif) 

Wajib Granted 

5. Model Wajib Penerapan 

6. Bahan Ajar Wajib Penerapan 

7. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT) Tambahan Draft 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Konsep Kompetensi Guru 

 

Menurut Surya (2003), guru sebagai salah satu isu sentral mengenai 

pendidikan  secara nasional.  Persoalan  guru  adalah persoalan   pendidikan  dan 

SDM, dimana persoalan pendidikan adalah persoalan bangsa. Guru merupakan 

unsur utama dalam keseluruhan proses pendidikan khususnya di tingkat 

institusional. 

Menurut UU RI Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

menyatakan bahwa kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, 

dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen 

dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi 

Guru, adapun kompetensi yang dimiliki oleh tenaga guru antara lain: kompetensi 

pedagogik, kepribadian, profesional dan sosial yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. 

2.1.1 Kompetensi Pedagogik 
 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman guru terhadap peserta didik, 

perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimilikinya. 

2.1.2 Kompetensi Kepribadian 
 

Kompetensi kepribadian merupakan kemampuan personal yang 

mencerminkan  kepribadian  yang mantap, stabil,  dewasa, arif, dan berwibawa, 

menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia. 

2.1.3 Kompetensi Sosial 
 

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

bergaul   secara   efektif   dengan   peserta   didik,   sesama   pendidik,   tenaga 

kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.
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2.1.4 Kompetensi Profesional 
 

Kompetensi  profesional   merupakan  penguasaan  materi  pembelajaran 

secara luas dan mendalam, yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata 

pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap stuktur dan metodologi keilmuannya. 

 
2.2 Model Pembelajaran 

 

Menurut Dedi Supriawan (1990), model pembelajaran adalah bentuk 

pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas 

oleh  guru.  Dengan  kata  lain,  model  pembelajaran  merupakan  bungkus  atau 

bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. 

Menurut Kementerian Negara Riset dan Teknologi dalam Asmani (2011), 

Information and Communication Technology (ICT) sebagai bagian dari ilmu 

pengetahuan dan teknologi adalah semua teknologi yang berhubungan dengan 

pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran dan penyajian 

informasi. Begitu juga menurut Anatta Sannai dalam Asmani (2011), teknologi 

informasi dan komunikasi adalah sebuah media atau alat bantu dalam memperoleh 

pengetahuan antara seseorang kepada orang lain. 

Menurut Sofan Amri (2013), model pembelajaran dalam kurikulum 2013 

adalah suatu pola yang digunakan sabagai pedoman dalam merencanakan 

pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial dan untuk menentukan 

perangkat-perangkat pembelajaran termasuk didalamnya buku-buku, film, 

komputer, kurikulum, dan lain-lain. Berikut model-model pembelajaran yang 

diutamakan dalam implementasi Kurikulum 2013: 

2.2.1 Model Inquiry Learning,   terdiri atas observasi/mengamati berbagi 

fenomena alam, mengajukan pertanyaan tentang fenomana yang dihadapi, 

mengajukan  dugaan  atau  kemungkinan  jawaban,  mengumpulkan  data  yang 

terakait dengan dugaan atau pertanyaan yang diajukan dan merumuskan 

kesimpulan-kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah atau dianalisis. 

2.2.2   Model   Discovery   Learning,   meliputi   langkah-langkah   Stimulation 
 

(memberi   stimulus),   Problem   Statement   (mengidentifikasi   masalah),   Data
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Collecting (mengumpulkan data), Data Processing (mengolah data), Verification 
 

(memferifikasi) dan Generalization (menyimpulkan). 
 

2.2.3 Model Problem Based Learning, langkah-langkah pembelajaran sebagai 

berikut: Mengorientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan kegiatan 

pembelajaran,  membimbing  penyelidikan  mandiri  dan  kelompok, 

mengembangkan dan menyajikan hasil karya, analisis dan evaluasi proses 

pemecahan masalah. 

2.2.4 Model Project Based Learning, yang bertujuan untuk pembelajaran yang 

memfokuskan pada permasalahan komplek yang diperlukan peserta didik dalam 

melakukan insvestigasi dan memahami pembelajaran melalui investigasi, 

membimbing peserta didik dalam sebuah proyek kolaboratif yang 

mengintegrasikan berbagai subjek (materi) dalam kurikulum, memberikan 

kesempatan kepada para peserta didik untuk menggali konten (materi) dengan 

menggunakan berbagai cara yang bermakna bagi dirinya, dan melakukan 

eksperimen secara kolaboratif. 

 

2.3. Konsep ICT (Information and Communication Technology) 
 

Dalam British Advisory Council for applied Research and Development: 

Report on Information Technology; H.M. Stationery Office (1980), ICT 

(Information and Communication Technology) atau yang lebih dikenal dengan 

TIK (teknologi informasi dan komunikasi) adalah berbagai aspek yang melibatkan 

teknologi, rekayasa dan teknik pengolahan yang digunakan dalam pengendalian 

dan pemrosesan informasi serta penggunaannya, hubungan computer dengan 

manusia dan hal yang berkaitan dengan social, ekonomi dan kebudayaan. 

Information and Communications Technology (ICT) has gone through 

innovations and transformed our society that has totally changed the way people 

think, work and live (Grabe, 2007). As part of this, schools and other educational 

institutions which are supposed to prepare students to live in “a knowledge 

society” need to consider ICT integration in their curriculum (Ghavifekr, Afshari 

& Amla Salleh, 2012).
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In conjunction with preparing students for the current digital era, teachers 

are seen as the key players in using ICT in their daily classrooms. This is due to 

the capability of ICT in providing dynamic and proactive teaching-learning 

environment (Arnseth & Hatlevik, 2012). 

There is no doubt that technology in this contemporary society is used 

more and more widely, especially for the purpose of teaching and learning. This 

is because modern technology offers many tools that can be used in classrooms to 

improve teaching and learning quality (Bruniges, 2003; Lefebvre, Deaudelin, & 

Loiselle, 2006; Bingimlas, 2009;Hamidi et al., 2011; Hussain et al., 2011). 

Rosnaini Mahmud and Mohd Arif (2008) define ICT integration as the 

process  of  determining  where  and  how  technology  fits  in  the  teaching  and 

learning scenario. It is able for everyone can enter the websites from everywhere 

at any time to use the free nformation by the internet. Worldwide research has 

shown that ICT can lead to improve students’ learning as well as better 

pedagogical practices. 

Menurut Blurton, the  ICTs  stand  for   information  and  communication 

technologies and are defined a sa“diverse set of technological tools and resources 

used to communicate, and to create, disseminate,     store     and     manage 

information.    These technologies include computers, the Internet, broadcasting 

technologies (radio andtelevision), and telephony. 

Dengan begitu, TIK/ICT mencakup dua aspek yaitu teknologi informasi 

dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan 

dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan 

informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan 

dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari 

perangkat yang satu ke lainnya. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi 

mengandung   pengertian   luas   yaitu   segala   kegiatan   yang   terkait   dengan 

pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
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2.4 Konsep Ekonomi Kreatif 
 

Konsep  ekonomi  kreatif  merupakan  sebuah  konsep  ekonomi  di  era 

ekonomi baru yang mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan 

mengandalkan ide dan stock of knowledge dari Sumber Daya Manusia (SDM) 

sebagai  faktor  produksi  utama  dalam  kegiatan  ekonominya.  Struktur 

perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan 

pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis Sumber Daya Alam (SDA) 

sekarang menjadi berbasis SDM, dari era pertanian ke era industri dan informasi. 

Alvin Toffler dalam teorinya melakukan pembagian gelombang peradaban 

ekonomi  kedalam  tiga  gelombang.  Gelombang  pertama  adalah  gelombang 

ekonomi   pertanian.   Kedua,   gelombang   ekonomi   industri.   Ketiga   adalah 

gelombang  ekonomi  informasi.  Kemudian  diprediksikan  gelombang  keempat 

yang merupakan gelombang ekonomi kreatif dengan berorientasi pada ide dan 

gagasan kreatif. 

Menurut Howkins (2001), kehadiran gelombang ekonomi kreatif setelah 

menyadari pertama kali pada tahun 1996 ekspor karya hak cipta Amerika Serikat 

mempunyai nilai penjualan sebesar US$ 60,18 miliar yang jauh melampaui ekspor 

sektor  lainnya  seperti  otomotif,  pertanian,  dan  pesawat.  Ekonomi  baru  telah 

muncul   seputar   industri   kreatif   yang   dikendalikan   oleh   hukum   kekayaan 

intelektual seperti paten, hak cipta, merek, royalti dan desain. Ditambahkan oleh 

Dos Santos (2007), Ekonomi kreatif merupakan pengembangan konsep 

berdasarkan aset kreatif yang berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

 
 

2.5 Analisis SWOT 
 

Fred R. David (1996),setelah mendeskripsikan apa yang ingin dicapai oleh 

organisasi, maka diperlukan penilaian terhadap ancaman (threat), kesempatan 

(opportunity), kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh 

organisasi, agar dapat diperoleh alternatif strategi yang tepat bagi organisasi. 

Dalam penelitian ini, perlu melihat kekuatan dan kelemahan, proses 

identifikasi kekuatan dan kelemahan dari model pembelajaran dan kompetensi 

guru yang membutuhkan pengumpulan informasi mengenai fungsi yang ada di

http://arifh.blogdetik.com/ekonomi-kreatif/
http://arifh.blogdetik.com/ekonomi-kreatif/
http://arifh.blogdetik.com/industri-kreatif/
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dalam variabel tersebut. Setelah selesai dikumpulkan, semua informasi tersebut 

kemudian dirangkum dalam sebuah tabel kekuatan dan kelemahan dari variabel. 

Kemudian  kesempatan  dan  ancaman,  merupakan  faktor  yang  berada  di  luar 

kontrol atau disebut sebagai faktor eksternal yang perlu diidentifikasikan agar 

dapat memformulasikan strategi  yang tepat untuk mengambil keuntungan dari 

kesempatan yang ada dan menghindari dampak dari ancaman yang akan dihadapi. 

 
 

2.6 Review Penelitian Terdahulu 
 

Berdasarkan penelitian Md. Aktaruzzaman (2011), Teachers should apply 

tools for enhancing their  own professional  growth  and  productivity.The main 

consideration in ICT-based education is the improved and quality learning. 

Menurut Haddad (2002), ICTs improve the quality of education. Improving 

the quality of education and training is a critical issue, particularly at a Time of 

educational  expansion.  ICTs can enhance  the  quality  of  education  in several 

ways;by increasing learner motivation and engagement, by facilitating the 

acquisition of basic skills, and by enhancing teacher training. 

Ditambahkan oleh Abdul Aziz Bachtiar (2013), meneliti mengenai 

pengaruh dominan terhadap sikap kewirausahaan di SMA Negeri 1 Jombang. 

Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, dengan populasi penelitian 139siswa. 

Berdasarkan hasil analisis regresi diperoleh bahwa secara simultan dan parsial, 

kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap sikap kewirausahaan dan variabel kompetensi pedagogik 

merupakan variabel yang mempunyai pengaruh dominan terhadap sikap 

kewirausahaan. 

Zanwir (2013), hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diklat model- 

model pembelajaran memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap cara 

mengajar guru Sejarah di MA kota Padang. Peneliti menemukan bahwa guru 

sejarah yang telah ditatar dengan model-model pembelajaran dapat memberikan 

warna dan perobahan cara mengajarnya sehingga hasil yang dicapai oleh siswa 

lebih meningkat. Artinya kompetensi mengajar guru sejarah MA yang telah ikut
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diklat  tentang  model-model  pembelajaran  ,dapat  ditingkatkan  dan  membawa 

pengaruh besar terhadap cara mengajarnya dilokal. 

Rano Krisno Lubis (2014), meneliti tentang peningkatan kompetensi guru 

dalam menerapkan model pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams 

Achievement Division) melalui supervisi klinis di SMK Negeri 1 Kutacane. 

Penelitian ini dirancang dalam bentuk Penelitian Tindakan Sekolah yang 

direncanakan dan dilaksanakan dalam dua siklus, dimana setiap siklusnya 

dilaksanakan dalam dua sampai tiga kali pertemuan. 

Darma   Rika   S.   (2016)   meneliti   mengenai   Studi   Perkembangan 

Kompetensi Guru dengan Pemanfaatan ICT di SMK Negeri Rayon 05 Jakarta 

Timur, hasil penelitian menunjukkan bahwa guru sudah > 3 tahun memanfaatkan 

ICT dan kompetensi guru oun ikut meningkat seiring dengan penggunaan dan 

pemanfaatan ICT tersebut dalam kegiatan belajar mengajar seperti menggunakan 

computer dan infocus, memberikan materi melalui media internet atau email dan 

lain-lain karena sudah menjadi tuntutan jaman. Pemanfaatan ICT oleh guru sudah 

diterapkan dalam beberapa tahun terakhir dalam kegiatan pembelajaran yang 

berdampak pada peningkatan kompetensi guru. Tetapi tetap ada kendala yang 

menghambat diantaranya sarana dan prasarana dan masih banyak guru atau SDM 

yang belum kompeten dalam penguasaan ICT. 

Dewi Nurmalasari (2016) meneliti tentang Studi Perkembangan Model 

Pembelajaran Ekonomi Kreatif  Berbasis ICT di SMK Negeri Se Jakarta Timur, 

dengan hasil penelitian bahwa sebagian besar guru guru sudah menerapkan 

pembelajaran student center tetapi sebagian guru belum mampu menerapkan 

pembelajaran berbasis proyek pada kelas mereka dan sebagian besar guru juga 

tidak setuju akan adanya pemasaran system online pada kelas mereka meskipun 

100%    guru-guru    setuju    akan    pentingnya    pembelajaran    yang    menarik 

menggunakan teknologi. 

Hasil Penelitian Produk Terapan Tahun ke 1, Darma Rika S dan Dewi 

Nurmalasari (2017), hasil analisis SWOT yang diperoleh dari indepth interview 

dengan informan utama MGMP ketua mata pelajaran kewirausahaan dan kepala 

sekolah. Kekuatan SMKN Bekasi menunjukkan bahwa 100% sekolah membuat
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program inovasi yang berkaitan dengan mata pelajaran kewirausahaan, dan guru 

sudah menggunakan praktik mata pelajaran kewirausahaan dan menjadi kekuatan 

sekolah lain yang sudah mencapai 75% Sekolah memberikan kemudahan belajar, 

kewirausahaan laboratorium hingga mata pelajaran kewirausahaan dan sekolah 

yang memfasilitasi laboratorium komputer / komputer untuk mata pelajaran 

kewirausahaan. Sedangkan kelemahan 50% adalah hambatan yang ditimbulkan 

dalam praktik belajar mengajar di sekolah saat menggunakan TIK. 

Dalam kesempatan tersebut, 100% guru sepakat bahwa kompetensi TIK 

guru harus ditingkatkan dan sekolah 100% memberikan fasilitasi untuk 

menciptakan program ekonomi kreatif untuk mata pelajaran kewirausahaan, 

sekolah mewajibkan siswa untuk mengikuti praktik kewirausahaan dan sekolah 

yang melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah atau produksi koperasi. Unit 

sekolah Sekolah 100% harus meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan 

TIK. Ancaman sekolah harus dihadapi oleh 50% guru yang masih memiliki 

kompetensi rendah dalam bidang TIK. 

Setelah melakukan analisis SWOT, peneliti melakukan analisis 

langkah- langkah model pembelajaran yang tertuang dalam butir pernyataan pada 

kuesioner yang diberikan kepada responden penelitian. Model pembelajaran yang 

tertuang dalam kurikulum 2013 adalah model pembelajaran inquiry learning, 

discovery learning, problem based learning dan project based learning. Peneliti 

menjabarkan langkah-langkah model-model pembelajaran tersebut dan kemudian 

meminta responden memilih langkah-langkah yang sering dilakukan dalam 

kegiatan belajar mengajar di kelas pada mata pelajaran kewirausahaan. 

Berdasarkan langkah- langkah yang dipilih tersebut, maka dapat disimpulkan 

model pembelajaran apa yang  sering  digunakan  para  responden  dalam  

keseharian  kegiatan  belajar mengajar di sekolah adalah model pembelajaran 

discovery learning. 

Darma Rika S. (2017) dalam penelitian Evaluasi Program Praktik 

Kewirausahaan Pada SMK Negeri 6 Kota Bekasi, Penelitian ini menggunakan 

metode atau pendekatan deduktif kualitatif dan model evaluasi program Contex, 

Input, Process, Product (CIPP). Hasil dari wawancara dengan key informan, 

dapat dilihat pada aspek dari tahap konteks dapat disimpulkan bahwa 

implementasi dari konteks program tersebut hasilnya tinggi, berdasarkan 
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prosentase ketercapaian dari 3 aspek yaitu 100%. Pada tahap input dapat 

disimpulkan bahwa dari hal persyaratan peserta, pembimbing, buku pedoman 

yang ada hasilnya moderat, tetapi masih ada kendala di sarana dan prasarana 

sehingga berdasarkan ketercapaian prosentase dari 4 aspek yaitu 75%. Pada 

aspek dari tahap proses, hasilnya moderat, berdasarkan prosentase ketercapaian 

yaitu 50% dari 4 aspek dengan berbagai alasan yang sudah dikemukakan di tiap 

aspek pada tahap proses. Pada aspek dari tahap produk melihat pada aspek 

kompetensi peserta maka disimpulkan bahwa tahap produk hasilnya tinggi. 

Dewi Nurmalasari (2017) meneliti mengenai Pengaruh Model 

Pembelajaran Ekonomi Kreatif Berbasis ICT terhadap Intensi Berwirausaha Pada 

Siswa SMKN 5 Kota Bekasi, hasilnya berpengaruh kuat dan siqnifikan. 

Model ekonomi  kreatif  berpengaruh  sebesar  22,35%  kepada  pembentukan  

intensi berwirausaha di siswa-siswi SMKN 5 kota Bekasi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Populasi dan Sampel 

Sampel dalam penelitian ini pada tahun ke 2 adalah 31  guru  kewirausahaan 

dan Ketua MGMP mata pelajaran Kewirausahaan di 15 SMK Negeri yang ada pada Kota 

Bekasi Jawa Barat. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling  

method  dan  diseleksi  sesuai  dengan  criteria  yaitu  jenis kelamin, fungsi pekerjaan, 

usia, tingkat pendidikan dan masa kerja. 

 

3.2 Metode Analisis 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menggunakan 

metode penelitian mixed method. Pada Tahun ke 2 digunakan metode uji coba untuk 

mensosialisasikan dan implementasi model melalui buku pedoman guru dan modul kerja 

siswa serta pembuatan media (ppt interaktif) yang dapat digunakan guru dalam mengajar 

mata pelajaran kewirausahaan.  Peneliti  mensosialisasikan  buku  pedoman  guru 

kewirausahaan dan modul kerja siswa sehingga guru-guru paham dan mampu 

menggunakan buku tersebut. Kami juga membuat buku ajar untuk digunakan siswa supaya 

menunjang proses pembelajaran. Menurut Sugiyono (2011:298), langkah-langkah 

penelitian dan pengembangan ada sepuluh langkah sebagai berikut: (1) Potensi dan 

masalah, (2) Pengumpulan data, (3) Desain produk, (4) Validasi desain, (5) Revisi desain, 

(6) Ujicobaproduk, (7) Revisi produk, (8) Ujicoba pemakaian, (9) Revisi produk, dan 

(10)Produksi massal. Adapun bagan langkah-langkah penelitiannya pada tahun ke 2 

ditunjukkan pada gambar berikut. 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah penggunaan Metode Research and Development 

Ujicoba 

pemakaian 

Revisi 

desain 

Revisi 
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Uji coba  
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Produk 

Produksi 
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3.3 Sumber Data 

Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diambil langsung 

dari responden menggunakan kuesioner dan wawancara mengenai model pembelajaran,  

penerapan ICT dalam rangka perkembangan kompetensi guru serta data sekunder yaitu 

data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, berupa data yang diperoleh dari 

SMK Negeri yang ada pada Kota Bekasi Jawa Barat. 

 

3.4 Bagan Alir Penelitian  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Bagan Alir Penelitian 

 

Langkah 1 

Identifikasi kondisi 

keberadaan SMK Negeri 

Kota Bekasi 

Studi Pustaka, 

penyusunan Kuisioner 

Survei Desk 

Swot 

Analysis 

Langkah 3 

Perumusan dan Penyusunan 

Indikator Model Pembelajaran 

Ekonomi Kreatif Berbasis ICT di 

SMK negeri Kota Bekasi 

Analisis Data 

Penyusunan 

Indikator 

Langkah 2 

Ujicoba buku pedoman  

guru dengan model 

pembelajaran Ekonomi 

Kreatif Berbasis ICT 

Langkah 4 

Penyusunan bahan bahan 

pembuatan PPT interaktif dan 

penyusunan modul kerja siswa 

Tahun 1 

Tahun2 

Luaran Penelitian : 

Tahun 1 : 

Buku ajar guru kewirausahaan 

menggunakan model ekonomi 

kreatif berbasis ICT  

 

Tahun 2 :  

1.Uji coba buku pedoman 

2.Media              interaktive 

pembelajaran (PPT   

interaktive)   yang dapat    

digunakan    guru dalam 

mengajar. 

3.Jurnal internasional 

terindeks 

4.HAKI 

 

Buku ajar untuk 

siswa 

 

Kompetensi Guru 

yang ada di bawah 

standar UKGB dan 

Model Pembelajaran 

yang BelumTepat 

LUARAN TAMBAH : 

Tahun 1 : 

Proceeding international 

 

Tahun 2 : 

TKT 

Temu Ilmiah Nasional 
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3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian akan menggunakan teknik sebagai 

berikut: 

1. Observasi atau pengamatan, pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan melalui 

kegiatan observasi atau pengamatan langsung terhadap obyek analisis untuk menggali 

aspek-aspek yang relevan dan penting sebagai dasar analisis dan interpretasi yang akan 

dilakukan.  

2. Wawancara, agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, 

pengumpulan data akan dilakukan melalui wawancara mendalam (indepth interview) 

dimaksudkan untuk memperoleh data kualitatif serta beberapa keterangan atau informasi 

dari informan.  

3. Kuesioner, agar dapat memperoleh data yang valid atau akurat disamping observasi, 

pengumpulan data akan dilakukan melalui kuesioner dengan maksud untuk menggali 

pendapat serta memperoleh beberapa keterangan atau informasi.  
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BAB IV 

BIAYA & JADWAL PENELITIAN  

 

4.1 Anggaran Biaya 100% Yang Sudah Digunakan 

PERINCIAN PENGELUARAN UANG  Tahun 2 

1. Honorarium    23.600.000 

2. Peralatan Penunjang 0 

3. Bahan Habis Pakai 50.331.200 

4. Biaya Perjalanan  11.176.000 

5. Biaya Lainnya  14.892.800 

JUMLAH 100.000.000 

 

4.2 Jadwal Penelitian 

No 
 

Kegiatan 
 

Jan 
 

Feb 
 

Mar 
 

April 
 

Mei 
 

Juni 
 

Juli 
 

Ags 
 

Sep 
 

Okt 
 

Nov 
 

Des 

 Tahun 2             
 

1 
Uji  coba  buku  pedoman 

guru 

            

 

2 

Pembuatan dan Pengiriman 

Artikel ke Konferensi 

Internasional 

            

3 Presentasi   paper   dalam 

konferensi internasional 

            

 

4 
Triangulasi    data    untuk 

penyempurnaan model & 

buku pedoman 

            

 
5 

Revisi  &  validasi  buku 

pedoman 

            

 

6 

Pembuatan     buku     ajar 

untuk siswa 

            

 
7 

Pembuatan              media 

pembelajaran      interaktif 

(PPT) untuk guru 

            

 
8 

Pembuatan dan pengiriman 

artikel ke jurnal internasional 

            

 

9 

Sosialisasi   &   penerapan 

buku  pedoman  dan  buku ajar 

            

 
10 

Penyusunan           laporan 

penelitian 
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BAB V 

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI 

 

5.1  HASIL PENELITIAN 

 Hasil Penelitian Tahun ke 1 

Hasil Penelitian Produk Terapan Tahun ke 1, pada hasil analisis SWOT 

yang diperoleh dari indepth interview dengan informan utama MGMP ketua mata 

pelajaran kewirausahaan dan kepala sekolah. Kekuatan SMKN Bekasi 

menunjukkan bahwa 100% sekolah membuat program inovasi yang berkaitan 

dengan mata pelajaran kewirausahaan, dan guru sudah menggunakan praktik mata 

pelajaran kewirausahaan dan menjadi kekuatan sekolah lain yang sudah mencapai 

75% Sekolah memberikan kemudahan belajar, kewirausahaan laboratorium hingga 

mata pelajaran kewirausahaan dan sekolah yang memfasilitasi laboratorium 

komputer / komputer untuk mata pelajaran kewirausahaan. Sedangkan kelemahan 

50% adalah hambatan yang ditimbulkan dalam praktik belajar mengajar di sekolah 

saat menggunakan TIK. 

Dalam kesempatan tersebut, 100% guru sepakat bahwa kompetensi TIK 

guru harus ditingkatkan dan sekolah 100% memberikan fasilitasi untuk 

menciptakan program ekonomi kreatif untuk mata pelajaran kewirausahaan, sekolah 

mewajibkan siswa untuk mengikuti praktik kewirausahaan dan sekolah yang 

melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah atau produksi koperasi. Unit sekolah 

Sekolah 100% harus meningkatkan kompetensi guru dalam penggunaan TIK. 

Ancaman sekolah harus dihadapi oleh 50% guru yang masih memiliki kompetensi 

rendah dalam bidang TIK. 

Setelah melakukan analisis SWOT, peneliti melakukan analisis langkah- 

langkah model pembelajaran yang tertuang dalam butir pernyataan pada kuesioner 

yang diberikan kepada responden penelitian. Model pembelajaran yang tertuang 

dalam kurikulum 2013 adalah model pembelajaran inquiry learning, discovery 

learning, problem based learning dan project based learning. Peneliti menjabarkan 

langkah-langkah model-model pembelajaran tersebut dan kemudian meminta 

responden memilih langkah-langkah yang sering dilakukan dalam kegiatan belajar 

mengajar di kelas pada mata pelajaran kewirausahaan. Berdasarkan langkah- 
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langkah yang dipilih tersebut, maka dapat disimpulkan model pembelajaran apa 

yang  sering  digunakan  para  responden  dalam  keseharian  kegiatan  belajar 

mengajar di sekolah. 

 

 
 

Gambar 5.1 Hasil Pemilihan Model Pembelajaran 
 

Mengacu pada gambar di atas dapat dilihat bahwa penggunaan model 

pembelajaran yang kebanyakan guru lakukan saat ini adalah discovery learning 

dan jika dikaitkan dengan data analisis SWOT-nya bahwa 100% guru telah 

menggunakan inovasi pembelajaran, dan 100% guru Setuju bahwa penggunaan ICT 

dalam pembelajaran akan meningkatkan kompetensi guru, walaupun hanya 50% 

guru yang menguasai TIK dalam belajar. Sedangkan untuk model pembelajaran 

yang sesuai menurut peneliti adalah pembelajaran berbasis proyek jika   ingin   

menyesuaikan   dengan   program   pemerintah   sebagai   peraturan pemerintah No. 

20/2003, mengenai kompetensi siswa SMK harus sesuai dengan pekerjaan / 

industri. Salah satu Pendekatan produksi dan pembelajaran berbasis industri adalah 

pembelajaran yang menerapkan produksi di sekolah yang disebut Teaching Factory 

(TEFA). Teaching factory adalah pengembangan unit produksi dan dual sistem 

pendidikan yang telah diimplementasikan secara kejuruan, hal ini sesuai dengan 

pernyataan Triatmoko (2009) bahwa pendidikan kejuruan masih sulit 

menerapkan berbasis produksi (production based education and training), seperti  

yang  diterapkan  di  ATMI  (Akademi  Teknik  Teknik  Indonesia).  Oleh karena 

itu dibesarkannya pabrik pengajaran yang membutuhkan CMS untuk 
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diimplementasikan agar memiliki unit usaha atau unit produksi sebagai tempat 

belajar siswa.  

Di unit bisnis atau produksi, pelajar langsung mempraktekkan dengan 

memproduksi barang atau jasa yang dijual ke konsumen. Dari hasil analisis SWOT 

dan model pembelajaran di atas dapat disimpulkan bahwa kondisi aktual di sekolah 

yang baik di fasilitas pembelajaran TIK dan pembelajaran namun kendala yang 

dihadapi kewirausahaan masih sejumlah kecil guru yang menguasai dan 

menerapkan ICT dalam belajar. Jika menginginkan model yang dipilih lebih tepat 

sesuai dengan konsep, sebaiknya model pembelajaran TEFA yang digunakan 

adalah pembelajaran berbasis proyek. 

Sekolah telah memfasilitasi pertumbuhan program ekonomi kreatif 

dengan mewajibkan siswa mengikuti praktik kewirausahaan dan melibatkan siswa 

dalam kegiatan sekolah atau unit produksi koperasi sekolah. Guru dapat membuat 

program pembelajaran yang mampu menghasilkan suatu produk yang memiliki 

nilai  tambah  guna  meningkatkan  sumber  pendapatan  dan  melatih  kompetensi 

siswa sekolah sesuai kebutuhan pasar dalam rangka menyambut datangnya MEA 

serta guru harus dapat menerapkan sistem pemasaran online dengan menggunakan 

ICT dalam pembelajaran sehingga siswa dilibatkan dalam peregangan ekonomi 

kreatif. 
 

Hasil Penelitian Tahun ke 2 

  Pada tahun ke 2, dimulai dari bulan januari 2018 peneliti mengujicobakan 

buku pedoman untuk guru Kewirausahaan yang berisikan RPP dan materi yang 

menggunakan model pembelajaran ekonomi kreatif berbasis ICT yaitu model 

pembelajaran project based learning. Ujicoba dilakukan dengan melakukan FGD 

dengan pihak-pihak terkait yaitu Ketua MGMP Kewirausahaan, Kepala Sekolah dan 

Guru-guru Kewirausahaan. Hasil dari wawancara dan FGD yang dilakukan 

dianalisis dan diolah oleh peneliti dan tim sebagai modal atau bahan untuk merevisi 

dan memperbaiki buku pedoman tersebut agar para guru kewirausahaan mendapatan 

sesuai dengan yang ada di lapangan dan mudah menerapkan buku pedoman tersbeut 

sebagai guidance dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. 

  Peneliti juga berdiskusi dengan tim untuk mengolah hasil penelitian 

menjadi artikel untuk dikirimkan ke konferensi internasional dan jurnal internasional 

terindeks scopus. Hasil yang didapatkan adalah artikel dari hasil penelitian ini sudah 
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dipublish di jurnal internasional terindeks scopus Q3 dan termuat dalam prosiding 

internasional.  

            Sambil menunggu proses review dan lain sebagainya, kemudian peneliti 

dan tim membuat draft modul kerja untuk siswa yang relevan dengan buku pedoman 

guru. Modul dibuat menyesuaikan dengan kasus-kasus yang relevan dengan materi 

kewirausahaan yang dibuat pada buku pedoman guru. Modul siswa juga menerapkan 

model pembelajaran ekonomi kreatif berbasis ICT yaitu model pembelajaran project 

based learning, dimana dengan modul tersebut diharapkan siswa lebih terarah untuk 

mengerjakan tugas dari guru. Pada modul juga diberikan kasus terlebih dahulu untuk 

dibahas bersama-sama siswa dengan anggota kelompok lainnya, membuat proyek 

dan mempresentasikan hasil diskusi di depan kelompok yang lain. 

  Kemudian modul kerja siswa yang sudah dibuat oleh tim peneliti 

didaftarkan Hakinya dan proses ISBN melalui pihak-pihak terkait. Harapannya agar 

modul kerja siswa tersebut dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Setelah 

proses HAKI dan ISBN sudah diurus, di akhir penelitian, modul kerja siswa 

diperbanyak untuk dapat dipergunakan oleh para siswa pada mata pelajaran 

kewirausahaan. 

  Pada tahun ke 2 ini, peneliti juga melakukan kegiatan sosialisasi yang 

mengundang nara sumber yaitu Kepala SMKN 1 Kota Bekasi, ketua MGMP 

Kewirausahaan se Kota Bekasi dan tenaga ahli mengenai Kewirausahaan dan 

dihadiri oleh perwakilan kepala sekolah dan guru-guru kewirausahaan SMK Negeri 

se Kota Bekasi yang tergabung dalam forum MGMP Kewirausahaan. Guru-guru 

tersebut sebelumnya di tahun pertama sudah menjadi naras umber yang memberi 

masukan dalam pembuatan output penelitian.  

         Sebelum nara sumber memaparkan materi, ketua peneliti terlebih dahulu 

memberikan sambutan dan pengantar mengenai proses penelitian dari tahun pertama 

sampai dengan tahun kedua dan dibuatnya beberapa output penelitian. Kegiatan ini 

membahas dan membagikan buku pedoman guru, modul kerja siswa dan media 

interaktif berupa cd ppt untuk dapat dimanfaatkan para guru kewirausahaan. 

Kegiatan sosialisasi dilakukan di SMK Negeri 1 Kota Bekasi yang merupakan SMK 

yang sudah menerapkan teaching factory (TEFA) pada mata pelajaran 
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kewirausahaan. Peneliti juga sudah menggabungkan konsep tersebut pada buku 

pedoman, modul kerja siswa dan media interaktif.  

 

5.2 LUARAN YANG DICAPAI 

  Dari rencana target untuk pencapaian tahun ke 2, dapat dilihat : 

Tabel 5.1 Rencana Target Pencapaian Tahunan Ke 2 

No Jenis 

Luaran 

Indikator 

Capaian 

Ketercapaian 

Kategori Sub Kategori Wajib/Tambahan     Tahun ke 2     Tahun ke 2 

1. Artikel ilmiah dimuat 

di jurnal 

Internasional 

bereputasi 

Wajib Published 

(jurnal) 

Sudah 

published 

2. Artikel ilmiah dimuat 

di prosiding 

Internasional 

Terindeks 

Wajib Sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 

3. Hak Kekayaan 

Intelektual (HKI) 

Hak Cipta Wajib Sudah 

dilaksanakan 

Sudah 

dilaksanakan 

4. Teknologi Tepat Guna (Media 

Interaktif) 

Wajib Granted Sudah 

5. Model Wajib Penerapan Sudah 

6. Bahan Ajar Wajib Penerapan Sudah 

7. Tingkat Kesiapan Teknologi (TKT)      Tambahan Draft         Sudah 
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