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ABSTRAK
Rosidhah, Eny. 2020. “ Pengembangan Bahan Ajar Kewirausahaan Berbasis
Ekonomi Kreatif Untuk SMK”. Tesis. Program Studi Pendidikan
Ekonomi. Pascasarjana Universitas Nusantara PGRI Kediri. Lecture: 1.
Dr. dr. Forijati, M.M., 2. Dr. M. Anas, M.M., M.Si., Ak., C.A
Kata kunci

: Bahan Ajar, Kewirausahaan, Ekonomi Kreatif.

Pengembangan bahan ajar digunakan sebagai cara untuk mengidentifikasi,
mengembangkan dan mengevaluasi isi dan strategis pembelajaran. Selain itu desain
pembelajaran juga berpengaruh penting dalam ketercapian tujuan dalam penelitian ini.
Selain itu, pengembangan bahan ajar mempertimbangkan sifat materi ajar, jumlah peserta
didik dan ketersediaan materi. Ekonomi kreatif merupakan bagian yang integratif dan
pengetahuan yang bersifat inovatif baik pemanfatan teknologi secara kreatif dan budaya.
Serta juga mengedepankan ide dan stock of knowledge dari SDM sebagai faktor produksi
dari dalam kegiatan ekonomi.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengembangan bahan ajar
kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif di kelas X SMK yang dimana bisa digunakan
guru di bidang mata pelajaran kewirausahaan sebagai acuan dan patokan dalam proses
pembelajaran kepada siswa yang nantinya bisa memacu wirausaha siswa berdasarkan
perkembangan ekonomi. Penelitian ini dirancang dengan model R & D. Model yang
dimaksud dengan pendekatan Research and Development yaitu penelitian yang
mengembangkan bahan ajar kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif bagi siswa kelas X.
Subyek yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu kelas X Pemasaran 1 atau kelas kontrol
dan kelas X Pemasaran 2 atau kelas eksperimen pada tahun ajaran 2019/2020.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji coba dengan
menggunakan program SPSS 16 for windows, menunjukan hasil rerata pre test dan post
test untuk kelas eksperimen dengan nilai sebesar 46,75 dan 67,10. Sedangkan untuk rerata
kelas kontrol yaitu sebesar 39,76 dan 55,62 sehingga diperoleh rata-rata N-gain score
untuk kelas eksperimen sebesar 20,35 dan N-gain score untuk kelas kontrol sebesar
15,86. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil belajar kelas eksperimen
memiliki nilai rata-rata tertinggi bila dibandingkan dengan hasil belajar kelas kontrol.
Karena, hal tersebut dipicu dari kegiatan pembelajaran, dimana kegiatan pembelajaran
kelas eksperimen pada akhir kegiatan bisa menciptakan produk-roduk baru sebagai
implementasi dari evaluasi pada penyusunan rencana usaha siswa dalam menjalankan
usaha yang dibentuk dalam kreatifitas dan ide kreatif siswa. sedangkan untuk kegiatan
pembelajaran akhir kelas kontrol, siswa diberi tanya jawab dan ujian tertulis. Untuk itu
belajar dengan bahan ajar kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif sangat penting dan
sangat tepat digunakan dalam pemebelajaran. Mengingat buku tersebut didukung dengan
perencanaan yang dibuat oleh siswa.
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ABSTRACT
Rosidhah, Eny. 2020. "Development of Creative Economy-Based Entrepreneurship
Teaching Materials for Vocational Schools". Thesis. Economic Education
Study Program. Postgraduate Program, Nusantara University PGRI
Kediri. Lecture: 1. Dr. dr. Forijati, M.M., 2. Dr. M. Anas, M.M., M.Si.,
Ak., C.A
Keywords: Teaching Materials, Entrepreneurship, Creative Economy
The development of teaching materials is used as a way to identify, develop and
evaluate content and strategic learning. In addition, the learning design also has an
important effect on the neatness of the objectives in this study. In addition, the
development of teaching materials considers the nature of the teaching material, the
number of students and the availability of the material. The creative economy is an
integrative part of knowledge that is innovative in both creative and cultural use of
technology. As well as prioritizing ideas and stock of knowledge from HR as a
production factor in economic activities.
This study aims to determine the development of creative economy-based
entrepreneurship teaching materials in class X SMK which teachers in the field of
entrepreneurship can use as a reference and benchmark in the learning process for
students which can later spur student entrepreneurship based on economic development.
This study was designed with an R&D model. The model referred to as a Research and
Development approach is research that develops creative economy-based
entrepreneurship teaching materials for class X students. Subjects related to this research
are class X Marketing 1 or control class and class X Marketing. 2 or experimental class in
the 2019/2020 school year.
The results showed that after testing using the SPSS 16 for windows program, the
mean results of the pre-test and post-test for the experimental class were 46.75 and 67.10.
Meanwhile, the mean for the control class was 39.76 and 55.62, so that the N-gain score
for the experimental class was 20.35 and the N-gain score for the control class was 15.86.
From these results it can be concluded that the experimental class learning outcomes have
the highest average value when compared to the control class learning outcomes.
Because, this is triggered by learning activities, where the experimental class learning
activities at the end of the activity can create new products as the implementation of
evaluations in the preparation of students 'business plans in running businesses that are
formed in students' creativity and creative ideas. whereas for the final learning activities
of the control class, students were given questions and answers and written examinations.
For this reason, learning with creative economy-based entrepreneurship teaching
materials is very important and very appropriate for use in learning. Remembering the
book is supported by plans made by students.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan yang menekankan pada keahlian
praktikal yang dibutuhkan untuk langsung terjun ke dunia kerja, menurut (Departemen
Pendidikan Nasional. 2004). Ada juga yang mengartikan bahwa pendidikan kejuruan
merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar mampu
bekerja satu kelompok pekerjaan atau satu bidang pekerjaan dari pada bidang-bidang
pekerjaan, menurut (Departemen Pendidikan Nasional. 2004). Karena hanya satu
program yang dibahas atau spesifik, misalkan: otomotif, teknik computer, tatabusana,
tata boga, manajemen, akuntansi, perhotelan dan lain sebagainya yang benar-benar
membutuhkan keahlian praktikal.
Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 15, pendidikan
kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama
untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan terdiri dari Sekolah Menengah
Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan. Karakteristik Pendidikan Kejuruan (Sofyan,
2018: 17 – 18 ) mengemukakan bahwa karakteristik pendidikan kejuruan juga mengacu
pada pengertian dan pendidikan kejuruan yang mempersiapkan peserta didiknya
memasuki dunia kerja. Dalam hal ini pendidikan yang membekali segala yang dibutukan
peserta didiknya untuk memasuki dunia kerja. Salah satu hal yang sangat penting
dibekalkan dalam pendidikan kejuruan adalah kompetensi profesional. Dengan
didasarkan pada perkembangan kompetensi profesional tersebut, pembelajaran pada
pendidikan kejuruan didesain meliputi pembelajaran teori, praktik, dalam suasana yang
menyenangkan, kebermaknaan dalam suatu pekerjaan.
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Prinsip-prinsip Pendidikan Kejuruan menurut Prosser (1925) adalah sebagai berikut :
(1) Pendidikan kejuruan akan efisien jika lingkungan di mana siswa dilatih merupakan
replika lingkungan di mana nanti ia akan bekerja, (2) Pendidikan kejuruan akan efektif
hanya dapat diberikan di mana tugas-tugas latihan dilakukan dengan cara, alat, dan
mesin yang sama seperti yang diterapkan di tempat kerja, (3) Pendidikan kejuruan akan
efektif jika dia melatih seseorang dalam kebiasaan berpikir dan bekerja seperti yang
diperlukan dalam pekerjaan itu sendiri, (4) Pendidikan kejuruan akan efektif jika dia
dapat memampukan setiap individu memodali minatnya, pengetahuannya, dan
keterampilannya pada tingkat yang paling tinggi, (5) Pendidikan kejuruan yang efektif
untuk setiap profesi, jabatan, atau pekerjaan hanya dapat diberikan kepada seseorang
yang memerlukannya, yang menginginkannya, dan yang dapat untung darinya, (6)
Pendidikan kejuruan akan efektif jika pengalaman latihan untuk membentuk kebiasaan
kerja dan kebiasaan berfikir yang benar diulangkan sehingga pas seperti yang diperlukan
dalam pekerjaan nantinya, (7) Pendidikan kejuruan akan efektif jika gurunya telah
mempunyai pengalaman yang sukses dalam penerapan keterampilan dan pengetahuan
pada operasi dan proses kerja yang akan dilakukan, (8) Pada setiap jabatan ada
kemampuan minimum yang harus dipunyai oleh seseorang agar dia tetap dapat bekerja
pada jabatan tersebut, (9) Pendidikan kejuruan harus memperhatikan permintaan pasar
(memperhatikan tanda-tanda pasar kerja), (10) Proses pembinaan kebiasaan yang efektif
pada siswa akan tercapai jika pelatihan diberikan pada pekerjaan yang nyata
(pengalaman sarat nilai), (11) Sumber yang dapat dipercaya untuk mengetahui isi
pelatihan pada suatu okupasi tertentu adalah dari pengalaman para ahlu pada okupasi
tersebut, (12) Setiap okupasi mempunyai ciri-ciri isi yang berbeda-beda satu dengan
yang lainnya, (13) Pendidikan kejuruan akan merupakan layanan sosial yang efisien jika
sesuai dengan kebutuhan seseorang yang memang memerlukan dan memang paling
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efektif jika dilakukan lewat pengajaran kejuruan, (14) Pendidikan kejuruan akan efisien
jika metode pengajaran yang digunakan dan hubungan pribadi dengan peserta didik
mempertimbangkan sifat-sifat peserta didik tersebut, (15) Administrasi pendidikan
kejuruan akan efisien jika dia luwes dan mengalir daripada kaku dan terstandar, (16)
Pendidikan kejuruan memerlukan biaya tertentu dan jika tidak terpenuhi maka
pendidikan kejuruan tidak boleh dipaksakan beroperasi.
Model Penyelenggaraan Pendidikan Kejuruan atau SMK tidak sama dari tiap sekolah.
Model sekolah, pada model ini pembelajaran dilaksanakan sepenuhnya di sekolah.
Model ini berasumsi bahwa segala hal yang terjadi di tempat kerja dapat diajarkan di
sekolah dan semua sumber belajar ada di sekolah. Model ini banyak di Indonesia
sebelum Repelita VI. Model magang, pada model ini pembelajaran dasar-dasar kejuruan
dilaksanakan di sekolah dan inti kejuruannya diajarkan di industri melalui sistem
magang. Model ini banyak diadopsi di Amerika Serikat.
Model sistem ganda, model ini merupakan kombinasai pemberian pengalaman belajar
di sekolah dan pengalaman kerja di dunia usaha. Dalam sistem ini sistem pembelajaran
tersistem dan terpadu dengan praktik kerja di dunia usaha atau industri. Model schoolbased enterprise, menurut (psmk.kemendikbud.go.id) model ini di Indonesia dikenal
dengan unit produksi. Model ini pada dasarnya adalah mengembangkan dunia usaha di
sekolahnya dengan maksud desain untuk menambah penghasilan sekolah, juga untuk
memberikan pengalaman kerja yang benar-benar nyata pada siswanya. Model ini
dilakukan untuk mengurangi ketergantungan sekolah kepada industry dan dijadikan
sebagai penunjang kreatifitas siswa sehingga dapat menumbuhkan ekonomi kreatif.
Dalam hal ini, bahan ajar yang dikembangkan meliputi, isi, praktek, glosarium dan
hal-hal yang menunjang siswa untuk bisa lebih mengetahui dan mendalami ilmu
wirausaha serta mereka bisa melakukan praktek kewirausahan sebagai kajian dalam
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bisnis yang akan dijalankan. Untuk itu dalam penelitian thesis ini peneliti ingin
mengetahui dan juga membuat serta implementasinya bahan ajar di tingkat SMK baik di
SMK Matzna Karim dan SMK Sultan Agung 1 Jombang. Dengan adanya Bahan Ajar
Kewirausahaan Berbasis Ekonomi Kreatif, harapanya bisa mendongkrak jiwa
entrepreneur siswa untuk bisa aktif dan inovatif dalam berbisnis dan kedepanya mereka
juga menjadi businnes men muda dengan mereka membuka usaha yang dilakukanya.
Pembelajaran kewirausahaan juga dapat menumbuhkan sikap kewirausahaan. Hal ini
didukung hasil penelitian Gimin dalam Idrawati (2009) bahwa pembelajaran
kewirausahaan di sekolah berperan penting dalam proses pembentukan sikap
kewirausahaan para siswa. Sebab pengetahuan kewirausahaan yang diperoleh dapat
memberikan penilaian secara obyektif tentang untung dan ruginya dalam berwirausaha,
yang selanjutnya akan memberikan suatu sikap baik yang positif maupun negatif
terhadap kewirausahaan. Dalam pembelajaran kewirausahaan di SMK Matzna Karim
Jombang dan SMK Sultan Agung 1 Jombang, pada setiap akhir semester siswa
diwajibkan melakukan kegiatan wawancara kepada para pelaku usaha ekonomi di
lingkungan sekitar, dilanjutkan dengan penyusunan laporan yang didalamnya juga siswa
menghitung pendapatan baik untung maupun rugi dari pelaku ekonomi. Sikap positif
akan tertanam kepada para siswa bila selama proses pembelajaran, guru mau
memberikan contoh riil tentang aktivitas wirausaha, karena dapat memudahkan mereka
di dalam menerima materi pelajaran, sesuai dengan teori experimental-base learning.
(Kolp, 1993 dalam Mulyadi, 2009).
Maka dari itu, di SMK MK Jombang dan SMK Sultan Agung 1 Jombang sendiri
setelah kegiatan pembelajaran selesai siswa diberikan tugas oleh guru untuk
mempraktekkan dilapangan mengenai tugas akhir berupa laporan dan kemudian
dilanjutkan mempresentasikan kegiatan yang telah dilaksanakan. Hal ini sangat
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diperlukan agar nantinya siswa bisa mengetahui dan lebih faham tentang adanya
praktikum tersebut. Perlu kita ketahui bahwa materi kewirausahaan termasuk salah satu
komponen yang adaptif yaitu kelompok mata pelajaran yang berfungsi membentuk
peserta didik sebagai individu agar memiliki dasar pengetahuan yang luas dan kuat untuk
menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan sosial,
lingkungan kerja, serta mampu mengembangkan diri sesuai dengan perkembangan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni. Mata pelajaran adaptif sendiri salah satu mata pelajaran
yang didalamnya berisi mengenai dan menitikberatkan pada pemberian kesempatan
kepada peserta didik untuk memahami dan menguasai konsep dan prinsip dasar ilmu dan
teknologi yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari atau melandasi untuk
bekerja. (Depdiknas, 2008).
Mata pelajaran adaptif diberikan agar peserta didik tidak hanya memhami dan
menguasai “apa” dan “bagaimana” suatu pekerjaan dilakukan, tetapi juga memberikan
pemahaman dan penguasaan tentang “mengapa” hal tersebut dilakukan. Mata pelajaran
adaptif terdiri dari kelompok mata pelajaran yang berlaku sama bagi semua program
keahlian dan mata pelajaran hanya berlaku bagi program keahlian tertentu sesuai dengan
kebutuhan masing-masing program keahlian. (Depdiknas, 2008).
Pemberian mata pelajaran kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
dimaksudkan untuk memberikan nilai lebih kepada guru lulusan SMK, agar mereka bisa
membuka lapangan pekerjaan sendiri untuk menjadi seorang entrepreneurship muda
kelak jika sudah menyelesaikan pendidikannya. Di sinilah peran seorang guru
kewirausahaan dimunculkan untuk memberi bekal kepada para siswa SMK agar mereka
mempunyai pemahaman dunia usaha dalam kehidupan sehari-hari. Terutama di
lingkungan masyarakat, sehingga mereka dapat berwirausaha yang tentu saja disesuaikan
dengan program keahliannya.
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Pembelajaran kewirausahaan di SMK akan menghasilkan perilaku wirausaha dan jiwa
kepemimpinan pada peserta didik. Dengan bekal yang sudah diberikan guru, hal ini
nantimya siswa akan mengelola usaha dan berusaha secara mandiri. Tujuan mulia itulah
yang bisa disampaikan oleh seorang guru pada peserta didiknya. Mata pelajaran
kewirausahaan difokuskan pada perilaku wirausaha sebagai fenomena empiris yang
terjadi dilingkungan peserta didik, karena itu siswa SMK di tuntut lebih aktif
mempelajari peristiwa ekonomi di lingkunganya.
Proses pembelajaran mata pelajaran kewirausahaan yang dilaksanakan di SMK MK
Jombang dan SMK Sultan Agung 1 Jombang sudah berimbang dengan baik dari segi
teoritis dan praktis akan tetapi ada beberapa hal materi/teori yang diajarkan dikarenakan
penggunaan bahan ajar kewirausahaan berupa buku konvensional yang menjadi
pegangan siswa, kebanyakan masih umum kewirausahaan saja yang di dalamnya selalu
ada materi dan praktek, namun hal itu tentu masih belum cukup bila tugas siswa hanya
melakukan praktium saja.
Materi tersebut bila dipraktekkan dirasa kurang memenuhi standar yang dituntut pada
dunia usaha/industri, dimana pada era modern dunia usaha/industri memiliki
perkembangan yang cukup pesat sehingga diperlukan keberimbangan antara teori dan
praktek yang terus berkembang mengikuti perkembangan dunia usaha/industri.
Dengan adanya bahan ajar yang akan peneliti telusuri terkait dengan ekonomi kreatif
ini bisa mendorong siswa untuk meningkatkan jiwa wirausaha dari dalam individu yang
nantinya menggugah semangat terjun kedunia bisnis. Mengingat dunia bisnis saat ini
menjadi sumber penghasilan yang lebih menguntungkan untuk dijadikan sebagai profesi
utama oleh setiap kalangan baik guru, dosen, pegawai dinas dan lainya. Maka tidak
heran lagi, hal ini sangat menumbuhkan ekonomi kreatif dan meningkatkan jiwa
entrepreneur muda dari siswa dan guru.
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Ekonomi kreatif atau industri kreatif merupakan industry yang berasal dari
pemanfaatan kreatifitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan
kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya
kreasi dan daya cipta individu tersebut. Dalam hal ini industri kreatif dapat diartikan
sebagai kumpulan aktivitas ekonomi yang terkait dengan penciptaan atau penggunaan
pengetahuan dan informasi, menurut Erlan (2014: 1-2). Toffler (1980) 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 ahli ekonomi Romer (1993), ide adalah barang ekonomi yang sangat
penting, lebih penting dari objek yang ditekankan di kebanyakan model-model ekonomi.
Di dunia dengan keterbatasan fisik ini, adanya penemuan ide-ide besar bersamaan
dengan penemuan jutaan ide-ide kecil-lah yang membuat ekonomi tetap tumbuh. Ide
adalah instruksi yang membuat kita mengkombinasikan sumber daya fisik yang
penyusunannya terbatas menjadi lebih bernilai. Romer juga berpendapat bahwa suatu
negara miskin karena masyarakatnya tidak mempunyai akses pada ide yang digunakan
dalam perindustrian nasional untuk menghasilkan nilai ekonomi. Pendapat lain
mengatakan menurut (Putong, 2013:4) ekonomi adalah studi bagaimana orang-orang dan
masyarakat membuat pilihan, dengan atau tanpa penggunaan uang, dengan
menggunakan sumber-sumber daya yang terbatas tetapi dapat dipergunakan dalam
berbagai

cara

untuk

menghasilkan

berbagai

jenis

barang

dan

jasa

dan

mendistribusikanya untuk keperluan konsumsi, sekarang dan dimasa datang, kepada
berbagai orang dan golongan masyarakat.
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Penelitian yang dilakukan oleh Kurjono (2016) yang berjudul pengaruh pengetahuan
kewirausahaan terhadap sikap kreatif. Pendapat lain menyatakan bahwa bagi para
pendidikan SMK khususnya mata pelajaran kewirausahaan untuk memasukan nilai-nilai
kewirausahaan dan pengetahuan kewirausahaan dalam proses belajar mengajar.
Berdasarkan fenomena yang

sudah

dikemukakan, penelitian ini berusaha

mengembangkan produk buku ajar yang mengimplementasikan strategi tertentu dan
memuat satu keterampilan tertentu, yaitu mengembangkan bahan ajar kewirausahaan
berbasis ekonomi kreatif. Penelitian ini, produk yang dikembangkan ialah buku ajar
kewirausahaan untuk SMK Kelas X. Buku ini diharapkan dapat digunakan sebagai
pedamping kegiatan kreatifitas siswa. Dalam penelitian ini, di desain menggunakan kelas
eksperimen dan kelas kontrol sebagai perbandingan kegiatan pembelajaran dengan
menggunakan bahan ajar kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif dan menggunakan
bahan ajar kewirausahaan (buku sekolah).
B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan dari paparan latar belakang, maka identifikasi masalah dalam thesis ini
yaitu produk yang dikembangkan berupa buku ajar kewirausahaan, berdasarkan ekonomi
kreatif SMK Kelas X yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut;
a.

Bahan ajar kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif yang kita ketahui hanya
bersifat konvensional, maksudnya buku tersebut hanya berisi materi, glosarium
dan praktik tanpa ada tambahan materi lain. Dan hal inilah yang masih sangat
perlu dikaji dan kurang adanya pembahasan untuk materi dunia usaha/industri.
Untuk itu di dalam menyusun bahan ajar sendiri yang akan di bahas dan
dikembangkan yaitu berisi materi-materi mengenai ilmu kewirausahaan baik itu
disertai dengan contoh profil, dan juga praktek dari seorang wirausaha yang
sukses dalam pengembangan kegiatan usahanya. Serta materi yang membahas
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bagaimana cara menyusun rencana kegiatan usaha dimulai dari planning,
making, marketing plan, production and operation plan, organization,
management and finance. Dimana dengan hasil akhir tersebut, siswa diharuskan
membuat sebuah produk usaha sesuai dengan tahap-tahap penyusunan rencana
usaha tersebut. Dengan demikian siswa nantinya bisa mengembangkan ide dan
inovasi mereka dalam membuat bisnis plan. Bisnis plan yang dimaksud meliputi
planing, making, marketing, plan production and operation plan, organization,
management, and finace. Itu semua yang nantinya bisa di implementasikan siswa
melalui bahan ajar yang akan dibuat dan di telaah oleh peneliti pada proposal
thesis ini.
b.

Bahan ajar kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif pada materi sebelumnya
hanya mengharuskan siswa memahami dan mempelajarinya tanpa adanya praktik
dan juga memahami luaranya saja. Namun untuk tahap selanjutnya, bahan ajar
kewirausahaan dapat digunakan siswa sebagai media pembelajaran yang dapat
melatih dan memotivasi siswa untuk menjadi entrepreneur muda serta melatih
kemandirian siswa yang disusun berdasarkan ekonomi kretaif dan sesuai dengan
standar isi Kurikulum 2013 yang berbentuk teks. Isi buku berupa kata pengantar,
daftar isi, tujuan pembelajaran, materi pokok, glosarium, dan daftar pustaka.
Sebagian isi yang ada di dalam buku ajar kewirausahaan memang sudah baik,
namun ada beberapa yang memang dalam hal ini peneliti ingin menelaah, agar
nantinya buku ajar yang di susun benar layak dan bisa digunakan oleh siswa dan
guru dalam merencanakan usaha tersebut.

C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam
penelitian ini adalah terkait dengan “Bagaimana pengembangan bahan ajar kewirausahaan
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berbasis ekonomi kreatif untuk siswa kelas X SMK di SMK Matzna Karim Jombang dan
SMK Sultan Agung 1 Jombang 2019/2020 sesuai dengan isi standart Kurikulum 2013”?
D. Tujuan Pengembangan
Berdasarkan latang belakang tersebut, tujuan penelitian ini

adalah: Untuk

mengembangkan bahan ajar kewirausahaan berbasis ekonomi kreatif kelas X SMK di
SMK Matzna Karim Jombang dan SMK Sultan Agung 1 Jombang 2019/2020 sesuai
dengan isi standart Kurikulum 2013, yang dapat digunakan oleh guru mata pelajaran
kewirausahaan untuk memacu jiwa entrepreneur siswa berdasarkan perkembangan
ekonomi.
E. Kegunaan/Manfaat Penelitan
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan secara riil dan praktis baik
bagi guru, siswa dan peneliti.
1. Bagi Guru
Diharapkan dalam penelitian ini produk yang dihasilkan dapat digunakan guru
sebagai alternatif sumber belajar yang efektif untuk pembelajaran dan penguasaan
materi

kewirausahaan

serta

mempermudah

dalam

menyampaikan

materi

pembelajaran khususnya materi kreatifitas siswa.
2. Bagi Siswa
Diharapkan produk yang dihasilkan dalam penelitian ini, membantu siswa
dalam memahami konsep-konsep pada tiap pelajaran, khususnya kreatifitas,
keterampilan dan memberi motivasi kepada siswa tidak hanya mereka mengenal dan
memahaminya namun mereka lebih menyukai kegiatan membuat produk. Karena,
hal ini akan membuat mereka bisa lebih berfikir dan berkreatif mengenai produk
yang akan dihasilkan tersebut.
3. Bagi Peneliti
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Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan kepada khalayak,
terutama bagi guru dan siswa sebagai tambahan pengalaman dalam penelitian dan
menambah pengetahuan serta wawasan bagi peneliti mengenai proses pembuatan
bahan ajar sampai proses uji kelayakannya.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan merupakan salah satu bentuk dari tata cara, metode dan urutan
untuk mengumpulkan sebuah data atau riset penelitian secara klimaks yang didalmanya
terkadung pendahuluan, rumusan masalah, tujuan sampai dengan sistematika penulisan
tersebut. Sistematika penulisan dalam tugas akhir pada tesis ini, disusun sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Bab ini berisi mengenai rangkaian permasalahan dan juga rangkaian materi terkait
dengan judul tesis ini diantaranya: Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah,
Rumusan Masalah, Tujuan Pengembangan, Kegunaan/Manfaat Penelitian, Serta
Sistematika Penulisan.
BAB II LANDASAN TEORI
Bab ini berkaitan dengan materi Bahan Ajar, Konsep Pengembangan Bahan Ajar,
Kewirausahaan, Ekonomi Kreatif, serta Penelitian Terdahulu.
BAB III METODE PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Bab ini menjelaskan mengenai Metode Penelitian dan Pengembangan, Prosedur
Pengembangan, Subjek dan Lokasi Uji Coba, Jenis Data, Validasi Model/Produk,
Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
Bab ini menjelaskan mengenai rangkaian hasil dari analisis pengolahan data dan
pembahasan secara real mengenai penyusunan dan pengembangan bahan ajar
kewirausahaan untuk kelas X di SMK MK Jombang dan SMK Sultan Agung 1 Jombang.

25

BAB V PENUTUP
Pada bab ini berisikan beberapa hasil kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.
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