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RINGKASAN 

   

 

Era globalisasi dalam konteks masyarakat saat ini menjadikan kewirausahaan sebagai 
hal yang penting karena menyangkut kemajuan suatu bangsa. Kita tidak bisa bergantung pada 
orang lain, sehingga penting untuk membangun kemandirian pada masyarakat. Kemampuan 
menghidupi diri sendiri dan lingkungannya adalah membangun kepeloporan, daya juang, 
kecerdikan melihat peluang, keterpercayaan. Dengan kekuatan lokal yang dimiliki oleh 
masyarakat Indonesia yaitu dengan kekayaan dan keberagaman sosiokulturalnya 

 Diperlukan  sebuah metoda agar bagaimana fenomena kewirausahaan bisa 

menginspirasi secara lebih luas. Salah satu metode yang dianggap efektif adalah melalui 

pendidikan anak. Sehingga sejak awal anak-anak sudah dikenalkan pentingnya 

kewirausahaan dan potensi-potensi  dari kewirausahaan tersebut. Mengingat pentingnya 

menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada anak maka perlu melakukan inovasi dalam 

pembelajaran. Sementara pendidikan kita masih cenderung normatif . Perlu cara-cara yang 

adaptif dan inovatif menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada generasi milenial yang 

diantaranya memiliki ciri sudah terkoneksi dengan internet. Beberapa sekolah sudah memulai 

memasukkan materi kewirausahaan pada kurikulum pembelajaran  di tingkat pendidikan 

dasar. Karena ini masih merupakan sesuatu yang baru,  maka muncul keberagamanakan  

cara-cara unik untuk menyampaikan nilai kewirausahaan tersebut pada anak. Cara-cara 

penyampaian tersebut melalui peran penting guru disekolah dengan kemampuan 

komunikasinya.  
 

Atas dasar rumusan pemikiran tersebut, penelitian ini akan mengembangkan proses 
pembelajaran kewirausahaan agar dapat menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada anak. 
Subjek dari penelitian ini adalah guru  yang mengembangkan pembelajaran kewirausahaan di 
sekolah. Kasus penelitian ini adalah beberapa sekolah dasar yang telah menerapkan 
pendidikan kewirausahaan di sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi 
komunikasi pada komunikasi guru dalam pembelajaran kewirausahaan   anak disekolah.  

 Dari hasil penelitian guru mengembangkan materi kewirausahaan dengan 

mengadaptasi dari apa yang ada di alam. Mengelola kekayaan alam, melibatkan lingkungan 

sekitar, dan memberdayakan potensi alam yang ada sebagai bagian dari proses belajar 

mengajar. Siswa dibangun kemandirian sejak dini. Anak diminta bertanggungjawab mulai 

dari perencanaan kegiatan sampai melakukan evaluasi. Dengan berbagai kegiatan yang 

menarik dan dengan variasi proyek-proyek sekolah yang dikerjakan akan memotivasi anak 

dalam membangun semangat dan kemampuan dakam kewirausahaan. 

 
Kata kunci: Kewirausahaan , pola komunikasi,  pendidikan anak, etnografi komunikasi, 
guru. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Konteks Penelitian  
 

Era kompetisi global menuntut peningkatan daya saing bagi sebuah bangsa. Pada 

Era globalisasi dalam konteks masyarakat saat ini menjadikan kewirausahaan sebagai hal 

yang penting karena menyangkut kemajuan suatu bangsa. Kita tidak bisa bergantung pada 

orang lain, sehingga penting untuk membangun kemandirian pada masyarakat. 

Kemampuan menghidupi diri sendiri dan lingkungannya adalah membangun kepeloporan, 

daya juang, kecerdikan melihat peluang, keterpercayaan. Dengan kekuatan yang dimiliki 

oleh masyarakat Indonesia yaitu dengan kekayaan dan keberagaman sosiokulturalnya, 

kewirausahaan telah banyak dikembangkan. 

Walaupun jumlah entrepreneur di Indonesia masih relatif kecil bila dibandingkan 

dengan Negara-negara lain di dunia, namun Indonesia memiliki kekhasan tersendiri secara 

potensinya. Kekhasan para entrepreneur di Indonesia karena mereka memiliki potensi 

keunikan, jiwa seni, keunikan lokal, sikap adaptif, tahan banting. Keunikan yang dimiliki 

enterpreneur ini menjadi modal untuk daya saing bangsa. 

Dalam peningkatan kapasitas daya saing masyarakat tersebut, kewirausahaan  

menjadi sebuah pilihan yang penting. Kewirausahaan akan membawa perubahan besar 

bagi kekuatan perekonomian bangsa. Membangun kewirausahaan adalah membangun 

karakter Menurut McGraith dan Mac Millan (dalam Modul Kewirausahaan, 2010: 16 ) 

karakter-karakter dasar yang dimiliki oleh seorang wirausaha adalah action oriented, 

berpikir simple, selalu mencari peluang-peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin 

yang tinggi, hanya mengambil peluang yang terbaik, fokus pada eksekusi, memfokuskan 

energi setiap orang pada bisnis yang digeluti. Karakter-karakter dasar yang disebut sebagai 
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entrepreneurial mindset  akan memberi kekuatan dimasyarakat sekaligus memberikan nilai 

positif untuk peningkatan daya saing bangsa. 

Dalam kompetisi global kekuatan lokal menjadi penting karena menyangkut strategi 

deferensiasi. Sebuah keharusan untuk mengenali kekuatan lokal dan mengembangkan 

potensinya. Kekuatan lokal ini bukan hanya menampilkan dengan kemasan yang menarik, 

tetapi keasliannya (otentik) harus dikedepankan. Hal ini berkaitan dengan keberlanjutan 

dikemudian hari. Kekuatan lokal yang dimiliki bangsa Indonesia begitu besar. 

Keberagaman budaya, modal sosiokultural yang harus terus dikembangkan. 

Meski banyak berkembang kewirausahaan , namun belum sepenuhnya aktivitas 

kewirausahaan tersebut menginspirasi untuk kemajuan masyarakat. Perlu sebuah metoda 

agar bagaimana fenomena kewirausahaan masyarakat bisa menginspirasi secara lebih luas. 

Salah satu metode yang dianggap efektif adalah melalui pendidikan anak. Sejak awal anak-

anak sudah dikenalkan pentingnya kewirausahaan (for survival and competitiveness) dan 

potensi lokal sebagai basis kewirausahaan. 

Pada penelitian terdahulu yang telah peneliti lakukan yaitu tentang model pendidikan 

inklusif untuk meningkatkan kapasitas kewirausahaan masyarakat miskin dengan 

mengambil kasus anak nelayan. Pada penelitian tersebut terpetakan kekuatan potensi lokal 

yang dimiliki oleh masyarakat nelayan. Kekuatan potensi lokal tersebut adalah khas 

dengan kehidupan nelayan. Keberanian mengambil resiko, tahan banting, ulet, pantang 

menyerah adalah karakter khas nelayan. Namun seiring dengan perubahan yang terjadi 

pada masyarakat, perubahan sosial dan lingkungan, kekuatan itu tidak terlihat lagi 

walaupun bila digali kembali potensi itu akan berkembang. 
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Anak-anak di desa nelayan tidak bisa mengambil jarak dengan keadaannya. Mereka 

tidak merasa memiliki potensi. Kekuatan yang mereka lihat justru pada orang lain dan 

profesi lain. Kekuatan potensi nelayan justru tidak terlihat. Sikap adaptif, tahan banting, 

kemampuan mengatasi berbagai hambatan kondisi di laut tidak mereka sadari sebagai 

kekuatan. Permasalahan utama tentang kewirausahaan  pada pendidikan anak adalah 

ketidakmampuan proses belajar yang berlangsung saat ini untuk mengenalkan karakter 

kewirausahaan pada anak  Untuk itu perlu sebuah model pembelajaran yang bisa 

mendorong anak untuk membaca kekuatan kewirausahaan yang ada pada diri dan di 

sekitarnya. 

Penyelenggaraan pembelajaran kewirausahaan memerlukan  sebuah metoda agar 

bagaimana fenomena kewirausahaan bisa menginspirasi secara lebih luas. Salah satu 

metode yang dianggap efektif adalah melalui pendidikan anak. Sehingga sejak awal anak-

anak sudah dikenalkan pentingnya kewirausahaan dan potensi-potensi  dari kewirausahaan 

tersebut. Mengingat pentingnya menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada anak maka 

perlu melakukan inovasi dalam pembelajaran. Sementara pendidikan kita masih cenderung 

normatif . Perlu adaptif dan inovatif menanamkan nilai-nilai kewirausahaan pada generasi 

milenial yang diantaranya memiliki ciri sudah terkoneksi dengan internet. Beberapa 

sekolah sudah memulai memasukkan materi kewirausahaan pada kurikulum pembelajaran  

di tingkat pendidikan dasar. Karena ini masih merupakan cara baru maka akan ada cara-

cara unik untuk menyampaikan nilai kewirausahaan tersebut pada anak. Cara-cara 

penyampaian tersebut memerlukan kehandalan dalam kemampuan komunikasi  guru di 

sekolah.  

 

 

:: repository.unisba.ac.id ::



4 
 

Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi komunikasi dengan mengamati 

bagaimana guru melaksanakan pembelajaran kewirausahaan pada anak di sekolah. 

Penelitian ini mencakup pendekatan yang dilakukan guru dalam mengajar, berinteraksi 

dengan anak-anak, proses pembelajaran yang berlangsung, capaian anak dalam memetakan 

karakter kewirausahaan, serta melakukan evaluasi terhadap apa yang dicapai anak dalam 

belajar. 

 
 

1.2. Perumusan masalah  

 

Dari konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas, dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut : bagaimana pola komunikasi guru dalam pembelajaran kewirausahaan 

pada pendidikan anak di sekolah dasar. 

 

 

1.3. Tujuan Khusus 

 

 

Dalam penelitian ini, dikembangkan beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu: 

 

1. Untuk memetakan cara guru dalam mengembangkan materi kewirausahaan. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana guru membangun kredibilitas pada anak dalam 

menyampaikan nilai-nilai kewirausahaan. 

3. Untuk menjelaskan cara guru memotivasi dalam mengembangkan kreativitas anak 

4. Untuk menjelaskan cara guru membangun kemandirian pada anak 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

:: repository.unisba.ac.id ::



5 
 

1.4. Urgensi Penelitian 

 

 

Urgensi penelitian ini membahas tiga isu besar: 1) membangun kewirausahaan 

untuk kemajuan suatu bangsa, 2) pembelajaran tentang kewirusahaan untuk anak di 

sekolah 3) membangun karakter kewirausahaan pada anak sejak dini untuk menyiapkan 

wirausahawan yang tangguh dimasa depan. 

Kewirausahaan menjadi point penting dalam era globalisasi dimana sebuah bangsa 

harus memiliki daya saing yang tinggi. Kewirausahaan akan membawa kemajuan suatu 

bangsa. Eksistensi suatu bangsa ditentukan oleh posisi dan nilai tawar terhadap bangsa 

lain. Suatu bangsa akan mempunyai eksistensi yang kuat jika ia mempunyai daya saing 

yang tinggi. Dan daya saing ini ditentukan dengan karakter masyarakatnya. Masyarakat 

yang punya dorongan untuk berpreastasi (need for achievement, n-Ach) yang tinggi. 

Karakter-karakter dalam kewirausahaan harus dibangun dalam diri msyarakat. 

Karakter tersebut diantaranya sebagai pembaharu, mandiri, kecerdikan melihat peluang, 

inovatif.  Kemandirian sangat penting dibangun dimasyarakat, sehingga membangun 

masyarakat yang tidak tergantung pada orang lain, tetapi justru mampu membangun dan 

memberdayakan lingkungannya. Sikap-sikap enterpreunership dinilai menjadi solusi bagi 

suatu masyarakat untuk keluar dari keterbelakangan dan beranjak menjadi masyarakat 

yang maju. 

Membangun karakter kewirausahaan hendaknya dilakukan sejak dini. Agar 

karakter tersebut bisa menjadi kekuatan, maka cara yang paling mungkin adalah lewat 

pendidikan. Lewat pendidikan anak, karakter kewirausahaan perlu ditanamkan sejak dini, 

agar ketika dewasa nanti anak sudah siap menghadapi persaingan global. Pendidikan 

kewirausahaan untuk anak merupakan upaya untuk menanamkan nilai-nilai kewirausahaan 

sejak dini. Nilai- nilai kewirausahaan mengandung karakter – karakter baik dalam 
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kehidupan anak. Hal ini sejalan dengan pendapat Wibowo  bahwa pendidikan 

kewirausahaan seharusya memang dilakukan sejak dini diajarkan di jenjang awal 

pendidikan yaitu Taman kanak- kanak dan Sekolah Dasar. Tentunya materi yang 

disampaikan disesuaikan dengan jejang pendidikan dan usia siswa (Wibowo, 2010: 22 

dalam Rachmadyanti & Wicaksono, p. 430). 

Pendidikan kewirausahaan dapat diselenggarakan di sekolah-sekolah. 

Penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan di sekolah bisa dilakukan melalui materi yang 

disinergikan dengan semua mata pelajaran, bahan ajar, ekstrakulikuler, maupun 

pengembangan diri. Untuk itu perlu mengembangkan kurikulum pendidikan yang 

memberikan muatan pendidikan kewirausahaan yang mampu meningkatkan pemahaman 

tentang kewirausahaan, menumbuhkan jiwa dan karakter wirausaha. Selain 

mengembangkan kurikulum dan mensinergikan dalam berbagai mata pelajaran dan buku 

ajar yang penting juga untuk dibangun adalah budaya berwirausaha di lingkungan sekolah. 

Dengan komunikasi guru dalam pembelajaran kewirausahaan di sekolah pada anak,  

penelitian ini memilih pendekatan etnografi komunikasi, agar bisa mendapatkan potret 

kultural dari sekolah  yang diteliti. Diharapkan, pola komunikasi  ini bisa menjadi 

pendidikan yang dapat digunakan  dalam membangun nilai-nilai kewirausahaan pada anak. 

 

1.5.  Kerangka Pemikiran  

 

Penelitian ini mengacu pada teori interaksionisme simbolik yang awalnya 

dikembangkan oleh George Herbert Mead (dan kemudian dilanjutkan oleh George 

Blummer (1969). Teori ini melihat realitas sosial diciptakan manusia melalui interaksi 

makna-makna yang disampaikan secara simbolik. Simbol-simbol ini tercipta dari esensi 

:: repository.unisba.ac.id ::



7 
 

budaya di dalam diri manusia yang saling berhubungan (Fisher,1986:231). Interaksionisme 

simbolik berusaha memahami perilaku manusia dari sudut pandang subjek manusia. 

Artinya, perilaku manusia harus dilihat sebagai proses yang terbentuk dan diatur dengan 

mempertimbangkan ekspektasi orang lain yang menjadi mitra interaksi mereka (Mulyana, 

2003:70).  

Menurut Blumer, pokok pikiran interaksionisme  simbolik ada tiga, yaitu : (1) 

bahwa manusia bertindak (act) terhadap sesuatu (thing) atas dasar makna (meaning) yang 

ada pada sesuatu itu bagi mereka, (2) makna itu berasal dari interaksi sosial seseorang 

dengan sesamanya, (3) makna itu diperlakukan atau diubah melalui suatu proses penafsiran 

(interpretative process), yang digunakan orang dalam menghadapi sesuatu yang 

dijumpainya.  Intinya Blumer hendak mengatakan bahwa makna yang muncul dari 

interaksi tersebut tidak begitu saja diterima seseorang kecuali setelah individu itu 

menafsirkannya terlebih dahulu (Fisher,1986:245). 

Esensi interaksi simbolik adalah suatu aktivitas yang merupakan ciri khas manusia, 

yakni komunikasi atau pertukaran simbol yang diberi makna. (Mulyana, 2001: 68).  Disini 

dikaji bagaimana simbol-simbol digunakan untuk maksud untuk berkomunikasi, dan 

pengaruh yang ditimbulkan penafsiran atas simbol-simbol ini terhadap perilaku pihak-

pihak yang terlibat dalam interaksi sosial. Interaksi simbolis ini terjadi dalam rangkaian 

peristiwa yang dilakukan antar individu. Interaksi ini berlangsung secara sadar dan 

berkaitan dengan gerak tubuh, vokal, suara, dan ekspresi tubuh, yang kesemuanya itu 

mempunyai maksud tertentu (Kuswarno, 2008:22). 

Dalam penelitian ini, interaksi terjadi antara guru dengan anak dimana guru secara 

sadar berkomunikasi terhadap anak dalam rangka pembelajaran kewirausahaan pada anak, 

yang meliputi bagaimana pendekatan yang dilakukan guru dalam mengajar, bagaimana 
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guru berinteraksi dengan anak-anak, bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung, 

serta bagaimana guru melakukan evaluasi terhadap apa yang dicapai anak dalam belajar. 

 Komunikasi yang dilakukan guru adalah atas dasar pemaknaannya terhadap 

perilaku anak dalam pembelajaran kewirausahaannya.  Kemudian melalui suatu proses 

penafsiran (interpretative process), anak menerima komunikasi yang dilakukan oleh guru.  

Untuk kemudian terbentuklah karakter dan nilai-nilai kewirausahaan pada anak. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  State of the art  

 Kewirausahaan sebagai hal yang sangat penting karena menyangkut 

kemajuan suatu masyarakat. Kita tidak bisa bergantung pada orang lain, sehingga penting 

untuk membangun kemandirian pada masyarakat. Kemampuan menghidupi diri sendiri 

dan lingkungannya adalah membangun kepeloporan, daya juang, kecerdikan melihat 

peluang, keterpercayaan. Wirausaha di Indonesia masih relatif kecil jumlahnya bila 

dibandingkan dengan Negara-negara lain di dunia, namun memiliki kekhasan tersendiri 

secara potensinya. Kekhasan para wirausaha di Indonesia karena mereka memiliki potensi 

keunikan, jiwa seni, keunikan lokal, sikap adaptif, tahan banting. Keunikan yang dimiliki 

wirausaha ini menjadi modal untuk daya saing bangsa.  

Kewirausahaan akan membawa perubahan besar bagi kekuatan perekonomian 

bangsa. Membangun kewirausahaan adalah membangun karakter Menurut McGraith dan 

Mac Millan (dalam Modul Kewirausahaan, 2010: 16 ) karakter-karakter dasar yang 

dimiliki oleh seorang wirausaha adalah action oriented, berpikir simple, selalu mencari 

peluang-peluang baru, mengejar peluang dengan disiplin yang tinggi, hanya mengambil 

peluang yang terbaik, fokus pada eksekusi, memfokuskan energi setiap orang pada bisnis 

yang digeluti. Karakter-karakter dasar yang disebut sebagai entrepreneurial mindset akan 

akan memberi kekuatan dimasyarakat sekaligus memberikan nilai positif untuk 

peningkatan daya saing bangsa. 

Meski banyak berkembang kewirausahaan berbasis potensi lokal, namun belum 

sepenuhnya aktivitas kewirausahaan tersebut menginspirasi untuk kemajuan masyarakat. 

Sehingga perlu sebuah metoda agar bagaimana fenomena kewirausahaan masyarakat lokal 
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bisa menginspirasi secara lebih luas. Salah satu metode yang dianggap efektif adalah 

melalui pendidikan anak. Sehingga sejak awal anak-anak sudah dikenalkan pentingnya 

kewirausahaan (for survival and competitiveness) pada anak dan potensi-potensi kekuatan 

lokal sebagai basis dari kewirausahaan tersebut. 

 

 

Kesulitan yang biasa dialami oleh anak untuk mengenal karakter kewirausahaan 

turut menjadi permasalahan sulitnya mengenalkan potensi kewirausahan bagi anak. 

Melalui pengajaran kewirausahaan diharapkan anak memiliki cermin untuk melihat, 

belajar dan membangun karakter kewirausahaan dalam dirinya. Guru-guru di sekolah  

yang akan mendampingi anak dalam pembelajaran kewirausahaan sejak dini.  

Penelitian ini berada dalam lingkup besar penelitian tentang komunikasi 

pendidikan anak. Pendidikan yang dipilih adalah pendidikan formal di sekolah dasar. 

Tema dalam riset ini untuk kebaharuan, gerakan dan kebijakan pendidikan dasar pada jenis 

pendidikan formal. Dengan rekam jejak peneliti tentang komunikasi pendidikan anak  

diharapkan penelitian ini mampu membangun pola pembelajaran kewirausahaan anak. 

Tindak lanjut dari penelitian ini pola tersebut dapat diaplikasikan pada pembelajaran untuk 

membangun karakter kewirausahaan pada anak. Program ini bisa diselenggarakan melalui 

mekanisme pendidikan formal dalam. Selain itu, program ini juga bisa diusulkan melalui 

skema program pertanggungjawaban sosial masyarakat (CSR) dan pengembangan 

komunitas (community development) dari perusahaan-perusahaan swasta. 

 Pendidikan kewirausahaan untuk anak hendaklah memperhatikan anak sebagai 

subjek dan bukan objek dalam pendidikan. Salah satu faktor penting adalah membangun 

komunikasi dengan anak. Seorang guru yang juga sebagai  sumber memegang peran yang 

penting dalam membangun komunikasi. Untuk mencapai komunikasi yang efektif, maka 
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harus dikembangkan prinsip-prinsip komunikasi. Dari berbagai sumber dan penelitian 

pakar (Karlins dan Abelson,1999: 99; Depsos dan UNDP, 1997), penulis menyimpulkan 

ada beberapa prinsip komunikasi yang harus dikembangkan dalam berkomunikasi dengan 

anak: (1) Meningkatkan kredibilitas; (2) Menumbuhkan motivasi pada anak; (3) Bersikap 

sejajar; (4) Memperbanyak diskusi; (5) Memberikan kebebasan berkreasi; (6) Menghargai 

perbedaan; (7) Mengarahkan secara halus; (8) Mendampingi; (9) Menciptakan iklim 

informal; dan (10) Mendengar keluh kesah. 

 

2.2.  Studi Pendahuluan yang Telah Dilakukan 

Penelitian ini berada dalam lingkup besar penelitian tentang komunikasi pendidikan 

. Pendidikan yang dipilih adalah pendidikan di sekolah dasar. Komunikasi guru dalam 

pembelajaran kewirausahaan di sekolah akan menjadi fokus dalam penelitian ini. Guru-

guru yang mendampingi anak dalam belajar akan menjadi point penting karena mereka 

yang terlibat langsung dalam pembelajaran untuk anak. Penelitian ini melihat kebaharuan 

dalam kebijakan pendidikan. Adapun penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh 

peneliti khususnya dalam lingkup komunikasi pendidikan anak diantaranya adalah: 

 

Penelitian tentang Pendidikan Kewirausahaan untuk Anak pada Masyarakat 

Nelayan 

Penelitian dengan judul Model Pendidikan Inklusif  untuk pengembangan kapasitas 

kewirausahaan masyarakat miskin  dengan kasus: Pendidikan Kewirausahaan untuk Anak 

pada Masyarakat Nelayan .  Topik dalam penelitian ini adalah mengembangkan kapasitas 

kewirausahaan masyarakat miskin melalui pendidikan inklusif. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan inklusif untuk penanaman nilai pada anak 

di masyarakat miskin dengan semangat education for all memungkinkan anak-anak dari 
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masyarakat miskin untuk mendapatkan layanan pendidikan setara dengan masyarakat lain, 

sehingga mereka akan mempunyai kepercayaan diri untuk mengatasai hambatan kultural 

dan struktural demi membangun karakter kewirausahaan pada dirinya. 

Penelitian ini mengambil kasus masyarakat nelayan di wilayah pesisir Cirebon. 

Masyarakat nelayan dipilih berdasarkan pertimbangan peran strategisnya sebagai penghuni 

wilayah terdepan Republik Indonesia yang berperan sebagai salah satu komponen penjaga 

kedulatan RI. Wilayah pesisir Cirebon dipilih karena kawasan ini menjadi salah satu 

simpul rencana pembangunan berbasis konektivitas, baik dalam skala nasional maupun 

propinsi.  

Metode kualitatif dengan pendekatan etnografi komunikasi menjadi pijakan 

metodologi penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan ialah 

wawancara, observasi dan focus group discussion (FGD).  

Hasil penelitian diperoleh , yakni: 1) Potensi karakter kewirausahaan dilihat 

melalui  keunikan lokal, kemampuan untuk adaptif dan tahan banting. Masyarakat desa 

nelayan memiliki kekayaan  sumber daya alam kelautan yang dapat dikembangkan dan 

merupakan potensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; 2) Mengembangkan 

materi pendidikan kewirausahaan berbasis karakter lokal penting untuk dilakukan. 

Karakter-karakter unggul, seperti pantang menyerah, tahan banting, berani, ulet akan 

menjadi muatan penting dalam menerapkan model pendidikan inklusif kewirausahaan 

untuk anak-anak; 3) Potensi-potensi institusi yang ada di masyarakat untuk membantu 

menerapkan pendidikan inklusif kewirausahaan dalam penerapan pendidikan inklusif 

untuk anak-anak pada masyarakat nelayan ternyata cukup tersedia. Sekolah bisa menjadi 

tempat untuk pengelolaan khususnya melalui kegiatan ekstrakulikuler. Selain itu, pihak 

swasta melalui kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) dapat membantu 

pendanaan dan kegiatan yang lebih variatif untuk pendidikan inklusif kewirausahaan pada 
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anak; 4) Mengembangkan strategi pendidikan kewirausahaan dalam skala yang lebih luas 

dengan menerapkan model pendidikan inklusif kewirausahaan yang lebih cocok 

dimasukan  dalam kurikulum pendidikan dasar, baik dalam kurikulum muatan lokal atau 

diselipkan dalam materi pelajaran atau dalam kegiatan ekstrakurikuler. 

Peneliti berhasil memetakan potensi lokal nelayan dapat menjadi kekuatan untuk 

membangun kewirausahaan. Berbagai hambatan kultural juga ditemukan dalam penelitian 

ini. Peneliti juga berhasil merumuskan metode belajar untuk anak dengan konsep 

pendidikan inklusif. Sebuah modul pengajaran telah dihasilkan dan diujicobakan pada anak 

nelayan di Kecamatan Citemu Kabupaten Cirebon.  

 

Penelitian tentang Pekerja Anak 

Penelitian tentang pekerja anak  dengan judul Pola Komunikasi Pengusaha dengan 

Pekerja Anak pada    Industri Kecil di   Bandung.  Penelitian ini mengkaji bagaimana 

pekerja anak mengelola komunikasi dengan orang dewasa di lingkungan kerjanya sehingga 

memperoleh gambaran mengenai  pola komunikasinya, Hasil penelitian menunjukkan :  

a) Komunikasi pekerja anak dengan atasan dengan atasan meliputi pembicaraan hal-hal 

teknis yang berkaitan langsung dengan pembagian pekerjaan, cara melakukan pekerjaan, 

pemberian motivasi untuk terus bekerja dan melaksanakan pekerjaan dengan baik.  

Beberapa keputusan yang berkaitan dengan permasalahan pekerjaan seperti system 

penggajian, uang lembur, ijin cuti, teguran bila pekerja anak melakukan kesalahan juga 

dikomunikasikan oleh atasan kepada pekerja anak.  Seorang atasan memiliki kredibilitas 

yang baik dimata pekerja anak karena anak menganggap atasan adalah orang yang paling 

kompeten tentang hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan sehingga informasi yang 

disampaikan akan sangat dipercaya oleh anak.   
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b) Komunikasi pekerja anak dengan pekerja dewasa meliputi pembicaraan yang berkaitan 

dengan bimbingan dalam melaksanakan pekerjaan, motivasi dalam melakukan pekerjaan, 

percakapan ringan disela-sela waktu bekerja dengan berbagai tema yang sering tidak cocok 

untuk anak-anak.  Pekerja anak terlihat nyaman berkomunikasi dengan pekerja dewasa, 

karena sudah merasa dekat satu dengan yang lainnya.  Intensitas komunikasi yang terjalin 

cukup tinggi mengingat para pekerja tersebut berinteraksi satu dengan lainnya karena 

mereka berada di tempat yang sama baik ketika bekerja maupun di luar waktu bekerja.  Hal 

ini terjadi karena mereka tinggal di tempat yang sama sehingga sulit untuk menghindari 

interaksi.  Tema yang lebih tepat diperuntukkan bagi orang dewasa mendominasi 

komunikasi antara mereka cenderung membuat anak terlalu cepat dewasa dan tidak sesuai 

dengan perkembangan usianya. 

c) Komunikasi Pekerja Anak dengan Sesama Pekerja Anak meliputi permasalahan di luar 

teknis pekerjaan.  Mereka saling memotivasi untuk terus bekerja karena kondisi mereka 

yang rata-rata sama.  Pekerja anak meninggalkan keluarganya di kampong untuk bekerja 

yang sebagian penghasilannya dikirim untuk keluarga di kampong.  Selain itu mereka juga 

saling melemparkan candaan disela-sela waktu bekerja untuk menghilangkan kejenuhan.  

Keluh kesah juga sering muncul diantara mereka ketika ada permasalahan yang bersifat 

pribadi.  Dengan teman yang usianya sebaya, sasama pekerja anak merasa lebih nyaman 

berkomunikasi karena mereka merasa tidak ada hambatan psikologis dalam 

berkomunikasi. 

Peneliti juga sudah mendampingi sekolah nonformal pekerja anak di daerah 

Cibaduyut Bandung. Dalam pendampingan tersebut diterapkan metode pendidikan yang 

sudah dirancang.  Diantaranya adalah dengan memberikan motivasi dan materi komunikasi 

pemasaran.  
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2.3.  Road Map Penelitian  

Dengan rekam jejak peneliti tentang komunikasi pendidikan anak diharapkan 

penelitian ini mampu membangun pola komunikasi guru dalam pembelajaran 

kewirausahaan untuk anak. Tindak lanjut dari penelitian ini adalah sebuah pola komunikasi 

yang dapat diaplikasikan pada pembelajaran kewirausahaan yang berlangsung di sekolah-

sekolah dasar lainnya untuk membangun karakter kewirausahaan pada anak. 

 

Road map penelitian dapat digambarkan dalam bagan berikut : 

 

 
 

Penelitian Terdahulu Usulan Penelitian Agenda Keberlanjutan Penelitian 
 

Komunikasi   

 
 

Komunikasi Persuasif Guru  

Pendidikan   
 

  

terhadap Kreativitas Anak  

Anak   
 

  

(Tesis, 2002)  

   
 

     

 
Komunikasi Pengajaran  

Musik Anak  
(Penelitian LPPM Unisba, 2003) 

 
 Konstruksi Gender pada               

 

 Komunikasi Orang Tua               
 

  

kepada Anak                

                
 

 (Penelitian Kajian Wanita Dikti,    Pendidikan           
 

 2008)      Kewirausahaan pada           
 

                     

          

masyarakat miskin 
           

                    
 

              

Pola Komunikasi Gur   
     

                   
 

  Pendidikan      

Komunikasi Helper pada 
    

 tentang 
   

Pengembangan  

  

Inklusif              

              

pembelajaran   

  pada Anak      PAUD     
kewirausahaan  

   
 

       

(Penelitian LPPM Unisba, 2010)          

                 untuk anak-anak  

                     

           

 

  

 untuk anak  

 

 

 tentang kewirausahaan  

          

Komunikasi Anak di Sekolah     
 

                   

 
 

          Inklusif          
 

                      
 (Disertasi, 2011) 

 

Kajian Komunikasi Pekerja Anak 
 

(Penelitian LPPM Unisba, 2012)  

Kelompok  

 
 

Masyarakat  
 

Marginal  
 

Program  
 

Pendidikan  
 

Non-Formal  
 

Kementerian  
 

Pendidikan RI  
 

Program-  
  

Program CSR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar  1 Road Map Penelitian 

:: repository.unisba.ac.id ::



16 
 

2.4.  Tinjauan Teoritis  

2.4.1. Prinsip-prinsip Komunikasi Interpersonal dalam  komunikasi Guru dengan 

Anak didik 

 Dalam konteks komunikasi antara guru dengan anak didik,  komunikasi yang 

terjadi adalah sesuai dengan karakteristik komunikasi interpersonal yang mendorong 

terjadinya efektivitas komunikasi yang terjadi antara guru dengan anak didik. 

 Kelima karekteristik itu adalah keterbukaan (opennes), empati (empathy), 

dukungan (supportiveness), perasaan positif (positiviness), dan kesamaan (equality) 

(Devito,1997:96). Kelima karakteristik itu akan meningkatkan kualitas komunikasi dan 

hubungan interpersonal diantara pelaku komunikasi. Kelima karakteristik komunikasi 

antarpribadi yang efektif tersebut akan dijelaskan sebagai berikut : 

 

Keterbukaan 

 Openness, keterbukaan disini maksudnya masing-masing pelaku komunikasi 

antarpribadi menanggapi secara jujur atas segala rangsangan yang datang kepadanya. 

Berarti, komunikator harus memberikan kesempatan kepada komunikate untuk 

mengungkapkan semua pikiran dan perasaannya, bersedia menerima pengalaman, gagasan 

dan kritik, bersikap setuju terhadap perilaku orang lain atau paling tidak toleran dan 

menerima apa pada yang tidak dikehendakinya. Menerima bukan berarti setuju terhadap 

perilaku orang lain atau rela menerima akibat perilakunya. Menerima berarti tidak menilai 

pribadi orang lain berdasarkan perilaku yang tidak disenanginya (Rakhmat,1999:132). 

Keterbukaan dari masing-masing pelaku komunikasi akan menciptakan rasa saling percaya 

diantara kedua belah pihak. Berikut ini adalah pernyebab betapa pentingnya sikap terbuka 

pada setiap pelaku komunikasi. 
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 Untuk berlangsungnya suatu kegiatan komunikasi antarpribadi, seorang 

komunikator harus menerima komunikate sebagai individu yang patut dihargai sebagai 

manusia. Pada gilirannya, komunikator akan mendapatkan kepercayaan dari 

komunikatenya. Deutsch mengatakan, bila komunikasi bersifat terbuka, maksud dan tujuan 

jelas, dan ekspetasi sudah dinyatakan, maka timbul sikap percaya (rakhmat,1999:131). 

Devito (1997:257) mengemukakan bahwa kualitas keterbukaan sedikitnya , 

merujuk pada tiga aspek komunikasi antarpribadi. Pertama, komunikan dalam komunikasi 

antarpribadi yang efektif harus terbuka pada lawan komunikasinya. Aspek kedua 

keterbukaan merujuk pada kerelaan masing-masing komunikan bereaksi secara jujur dalam 

menerima stimuli atau memberikan respon. Aspek ketiga, keterbukaan berkenaan dengan 

“memiliki” perasaan dan pikiran yang diekspresikan. Terbuka dalam pengertian ini adalah 

mengakui bahwa perasaan dan pikiran yang diungkapkan adalah milik kita sendiri dan kita 

sendirilah yang bertanggung jawab atasnya. 

Dalam hal ini guru harus terlebih dahulu bersikap terbuka terhadap anak didik.  

Pada gilirannya sikap tersebut akan menumbuhkan kepercayaan anak didik terhadap guru, 

yang selanjutnya sikap saling terbuka ini akan mendukung terjalinnya komunikasi yang 

efektif antara guru dengan anak didiknya.   

 

Empati 

 Henry Backrack (1976) mendefinisikan empati sebagai “kemampuan seseorang 

untuk „mengetahui‟ apa yang sedang dialami orang lain”. Berempati adalah merasakan 

sesuatu seperti orang yang mengalaminya (Devito,1997:260). 

 Rogers dan Bhownik mendefinisikan empati sebagai kemampuan seseorang untuk 

memproyeksikan dirinya kepada peranan orang lain. Apabila komunikator dan komunikate 

dapat berempati, maka besar kemungkinan komunikasi akan efektif (Effendy,1999:69). 
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Komunikan harus menggunakan empati ini untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik 

dan untuk mengatur komunikasi kita secara wajar. 

 Sikap terbaik guru untuk memahami anak didik adalah dengan cara berempati.  

Dengan empati, guru dapat memproyeksikan diri terhadap anak  didiknya untuk kemudian 

dapat memahami apa yang dirasakan  anak didik untuk kemudian dapat mengarahkan anak 

tersebut sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

 

Dukungan 

 Terbuka dan empati belum cukup menunjang efektivitas komunikasi antarpribadi 

bila partisipan merasa apa yang mereka ucapkan dikritik, dikecam atau ditolak. Mereka 

akan merasa segan , cemas , takut untuk membuka diri. Hubungan komunikasi antarpribadi 

akan efektif bila didalamnya terdapat dukungan diantara pelaku komunikasi. Karena 

komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat bertahan di dalam atmosfer yang tidak 

mendukung. 

 Supotiveness atau dukungan merupakan sikap yang dapat mengurangi sikap 

defensif dalam komunikasi. Sikap defensif adalah sikap tidak menerima, tidak jujur, dan 

tidak empati. Sikap defensif akan menggagalkan komunikasi antarpribadi, karena orang 

defensife akan melindungi diri dari “ancaman” dari pada berusaha  memahami pesan orang 

lain. Dengan adanya saling dukung dalam komunikasi antarpribadi, masing-masing pelaku 

komunikasi  tidak akan takut untuk mengekspresikan pikirannya. 

 Dukungan guru terhadap anak didik sangat dibutuhkan untuk menciptakan atmosfer 

komunikasi yang efektif.  Dengan dukungan dari guru, anak tidak akan takut untuk 

mengekspresikan perasaan dan pikirannya, dan lebih mudah membuka diri, sehingga 

memudahkan pula dalam mengarahkan anak sesuai potensi yang dimilikinya.  
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Sikap Positif 

 Sikap positif dalam komunikasi antarpribadi dapat dilakukan dengan dua cara, 

yaitu menyatakan dengan sikap positif dan menggerakkan secara positif orang yang 

berinteraksi dengan kita. Pertama, kita menyatakan sikap positif dalam komunikasi 

antarpribadi oleh dua aspek, yaitu menjaga sikap positif kita yang diketahui oleh dua 

aspek, menjaga sikap positif kita yang diketahui oleh orang lain dan menyampaikan sikap 

positif yang dimiliki oleh orang lain. Sedangkan aspek kedua adalah adanya perasaan 

positif untuk situasi komunikasi yang umum, karena merupakan hal penting untuk interaksi 

yang efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan selain berkomunikasi dengan orang 

yang menikmati komunikasinya. 

 Kedua, rasa positif  lebih lanjut dapat dijelaskan dengan mengambil arti dari 

konsep menggerakkan. Menggerakkan merupakan titik penting dari analisis transaksional 

dan interaksi manusia  secara umum. Ketika kita menggerakkan orang lain, baik positif 

maupun negatif, kita memperlakukannya sebagai manusia. Menggerakkan dapat dilakukan 

secara verbal, seperti “saya suka kamu”,”saya senang kamu”, maupun nonverbal, seperti 

tersenyum, mengedipkan mata, dan lain-lain. 

 Sikap positif merupakan hal penting untuk interaksi yang efektif sehingga tercipta 

iklim komunikasi yang menyenangkan yang dapat mendukung efektivitas komunikasi 

antara guru dengan anak didik. 

 

Kesetaraan 

 Setiap manusia memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda, hal ini 

mengakibatkan ketidak setaraan. Terlepas dari ketidaksetaraan ini komunikasi antarpribadi 

akan lebih efektif bila suasananya setara. Kesetaraan berarti adanya penerimaan terhadap 
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pihak lain atau menurut istilah Carl Rogers dalam Devito, kesetaraan meminta kita untuk 

memberikan pengahargaan positif tanpa bersyarat kepada orang lain (Devito,1997:264). 

 Kesetaraan dalam konteks komunikasi guru dengan anak didik ditunjukkan dengan 

adanya penghargaan positif dari kedua belah pihak. 

 Dari uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dengan menerapkan  atau 

mempelajari karakteristik-karakteristik dari efektivitas komunikasi antarpribadi ini akan 

membuat komunikasi yang dilakukan guru terhadap anak didik akan menjadi efektif dalam 

memberikan arahan kepada anak dalam mengembangkan potensinya terutama  dalam 

mengembangkan karakteristik kewirausahaannya. 

 

2.4.2.  Kewirausahaan dalam Pendidikan 

Kewirausahaan adalah proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa 

visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih 

baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha 

baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. 

Kewirausahaan adalah sikap mental yang ditandai oleh kemandirian, kemampuan 

bekerja sama, kemampuan mengambil resiko (risk taking), jujur, tanggung jawab, tangguh 

(resillince), reasoning, dan kepedulian. Sikap hidup semacam itu bukanlah sesuatu yang 

dilatihkan (training/workshop) dalam satu bulan atau tiga bulan, tetapi sikap itu harus 

dibangun secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan baik melalui pendidikan 

formal (kurikulum) maupun kegiatan ekstrakulikuler dan kemasyarakatan. 

Budaya kewirausahaan yang tumbuh secara alami dalam suatu keluarga atau 

kelompok masyarakat Indonesia merupakan suatu asset yang sangat berharga bagi bangsa 

Indonesia. Dinamika Perekonomian bangsa yang bertumpu pada pertumbuhan budaya 

kewirausahaan ini perlu dikembangkan dalam suatu kegiatan pendidikan, 
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penumbuhkembangan budaya wirausaha dalam pendidikan dasar menjajikan harapan cerah 

bagi terciptanya sumber daya manusia yang mandiri dalam berpikir dan bertindak untuk 

kesehjateraan diri dan masyarakatnya. Adanya jiwa wirausaha sangat diperlukan bagi 

pengembangan individu dalam mengarungi kehidupan di samping secara lebih luas lagi, 

yaitu untuk mengembangkan kemandirian bangsa. 

 

2.4.3. Mengembangkan Kreatifitas Anak 

 Dunia anak-anak sangat dekat dengan keceriaan, beragam aktivitas yang 

menyenangkan. Idealnya anak-anak seharusnya berada dalam kondisi yang nyaman dan 

aman secara psikologis. Ketika berada dalam kondisi yang bebas anak dapat 

mengembangkan rasa ingin tahunya yang cukup besar. Selain rasa ingin tahu yang 

berkembang pesat pada masa anak-anak, kreativitas juga harus dikembangkan secara 

maksimal sejak masa kanak-kanak. 

 Kreativitas yang dikembangkan akan memberikan dampak yang positif untu 

perkembangan anak. Menurut Elizabeth Hurlock (Hurlock,1999:3) kreativitas adalah 

adanya sesuatu yang baru baik dalam bentuk gagasan atau suatu hasil karya. Kreativitas 

menciptakan  sesuatu yang baru  dan berbeda dari yang telah ada  dan sifatnya unik. 

Keunikan dekat dengan keaslian (originalitas).  Anak  hendaknya selalu didorong untuk 

mengeluarkan ide-ide kreatif. Kenampuan untuk menciptakan sesuatu yang merupakan ide 

anak sendiri harus terus di dorong. Tentu saja hal ini harus didukung dengan pengetahuan 

dan informasi yang dimiliki anak, sehingga ada bekal untuk mengembangkan ide-idenya.  
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Kreatif memiliki banyak makna. Mengajarkan kreativitas pada anak bisa melalui beberapa 

pengertian tentang kreativitas itu sendiri. 

1. Kemampuan untuk Mentransformasikan “Gagasan Lama” ke dalam “Bentuk-Bentuk 

Baru” 

Kreatif tidak selalu menciptakan sesuatu yang baru. Ketika muncul kemampuan 

untuk menggabungkan ide-ide yang sudah ada dan kemudian melakukan modifikasi, 

adalah juga termasuk kemampuan yang kreatif. Kreativitas juga berarti 

mentransformasikan gagasan lama ke dalam bentuk baru: gagasan yang lama 

merupakan dasar dari yang baru. Jika orang ingin kreatif mereka memerlukan 

pengetahuan yang diterima sebelum mereka dapat menggunakannya  dengan cara 

yang baru dan orisinal. 

Dalam bahasa lain, Linda K. Fouler (Shaffer, 2002) menjelaskan bahwa kreativitas 

juga terlihat pada kemampuan untuk membuat sesuatu yang umum menjadi khusus 

dan sesuatu yang khusus menjadi umum. MaryAnn Kohl (dalam “Earlychildhood 

News”, 2001) menambahkan bahwa kemampuan mentansforamsi ini juga tercermin 

pada kemampuan melihat sesuatu dengan cara yang baru. 

MaryAnn Kohl memberikan contoh, jika ada murid yang mengerjakan tugas yang 

sama dengan cara-cara yang berbeda. Artinya anak selalu mengembangkan idenya 

tidak hanya meniru apa yang disampaikan guru tetapi mengembangkan cara tersebut 

dengan ide-ide kreatifnya. 

 

2. Kemampuan untuk Membangun Imajinasi dan Fantasi yang Terarah 

Imajinasi bisa diartikan sebagai kemampuan membayangkan sesuatu yang tidak ada, 

mampu mengembangkan idenya dan menghubungkannya dengan sesuatu yang 

pernah diketahui atau dilihatnya. (Linda K. Fouler, Shaffer, 2002). Mempunyai daya 

imajinasi, dapat juga menjadi salah satu ukuran kreativitas seorang anak (Munandar, 

1999:45). Daya imajinasi dapat dikembangkan dengan cara memberikan kebebasan 

pada anak untuk mengekspresikan dirinya secara kreatif dengan bimbingan dan 

arahan guru. 
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Menurut Hurlock, kreativitas merupakan imajinasi atau fantasi yang terarah. Mereka 

memerlukan pengetahuan yang diterima sebelum mereka dapat menggunakannya 

dengan cara yang baru dan orisinil (Hurlock,1999:3). Hasil yang dicapai terarah pada 

acuan dan pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya baik dari pengetahuan yang 

diberikan oleh guru maupun dari bacaan atau tayangan yang pernah mereka lihat. 

Ada maksud dan tujuan yang ditentukan, jadi bukan fantasi semata, walaupun 

berbentuk sebuah hasil atau gagasan yang tidak lengkap.  

Barron dan Harrington (Gable, 2002), menyebutkan bahwa imajinasi yang terarah ini 

bisa ditumbuhkan lewat permainan imajinatif. Dengan sering dilibatkannya anak 

dalam permainan imajinatif yang selalu mendorong anak untuk berpikir dan berkreasi 

maka anak akan terbiasa untuk selalu berusaha menghasilkan ide-ide yang kreatif. 

 

3.  Kemampuan Berpikir Divergen 

Berpikir divergen adalah kemampuan untuk melihat berbagai kemungkinan jawaban 

untuk satu masalah. Cara berpikir yang kreatif menjajaki berbagai kemungkinan 

jawaban dengan kemampuan berpikir divergen, bukan hanya mencari satu jawaban 

yang benar. 

Hal ini dimungkinkan jika tercipta kebebasan psikologis pada anak. Anak diberi 

kesempatan untuk bebas mengekspresikan secara simbolis pikiran-pikiran atan 

perasaan-perasaannya, dan memberikan pada anak kebebasan dalam berpikir atau 

merasa sesuai dengan apa yang ada dalam dirinya ( Munandar, 1999:34). 

 

4.      Adanya Rasa Ingin Tahu yang Luas dan Mendalam 

Salah satunya parameter kreativitas adalah adanya rasa ingin tahu yang luas dan 

mendalam (Munandar,1999:45). Anak tidak puas dengan hanya menerima informasi 

yang disampaikan guru saja tetapi dia akan mencoba mengetahui untuk tahap 

selanjutnya. Hal ini dapat ditandai dengan seringnya anak mengajukan pertanyaan, 

baik yang terkait langsung dengan materi atau terkait dengan hal lain saat guru 

bercerita atau menerangkan sesuatu. 
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5. Adanya Minat yang Luas dan Keinginan Bereksplorasi 

Minat yang luas ditunjukkan oleh anak-anak kreatif dengan cara keinginan untuk 

menjalani atau mempelajari hal-hal yang baru. Tingkat energi, spontanitas dan 

kepetualangan sering tampak pada anak yang kreatif. Mereka mempunyai 

keinginan yang besar untuk mencoba aktivitas yang baru dan mengasyikkan. 

Dalam skala tertentu, mereka berani melakukan sesuatu yang berbeda dari yang 

dilakukan oleh temannya dan melakukan sesuatu yang memang disukainya untuk 

selalu kreatif (Munandar, 1999:45). 

MaryAnn Kohl (dalam Earlychildhood News 2001) juga menegaskan bahwa anak-

anak perlu belajar melakukan eksplorasi. Anak diberikan kebebasan seluas luasnya 

dengan dukungan sarana dan prasarana yang ada untuk melakukan eksplorasi 

sehingga dapat mendorong munculnya ide-ide kreatif. 

 

6. Adanya Perhatian pada Proses, bukan sekadar Hasil Akhir 

Kreativitas dianggap sebagai suatu proses atau proses adanya sesuatu yang baru. 

Penekanannya adalah pada tindakan menghasilkan daripada hasil akhir tindakan 

tersebut (Hurlock, 1999:3). Hal senada diungkapkan oleh Barron dan Harrington 

(Gable, 2002) yang lebih memfokuskan pada proses dan bukan pada hasil akhirnya. 

Melalui pendekatan pada proses, yang lebih dilihat adalah bagaimana munculnya 

ide-ide orisinal untuk kreatif dan tidak terpaku pada produk akhir yang menjadi 

bukti kreativitas seorang anak. Hal yang sama diungkapkan oleh MaryAnn Kohl 

(dalam Earlychilhood News,2001) yang lebih mementingkan proses dari pada hasil 

akhirnya dalam suatu proses kreativitas. Kreativitas adalah proses bagaimana 

melakukan pekerjaan. Sehingga yang lebih dilihat adalah bagaimana proses 

dilahirkannya ide-ide orisinal dan tidak harus mementingkan produk akhir. 
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7. Adanya Kesenangan dan Kepuasan Pribadi dalam Melakukan Pekerjaan 

Kreativitas itu memberikan kesenangan dan kepuasan pribadi yang sangat besar 

pada anak (Hurlock, 1999:4). Anak akan mendapatkan penghargaan atau pujian 

yang mempunyai pengaruh nyata terhadap perkembangan kepribadiannya. Anak 

akan merasa puas bila mampu menciptakan rumah-rumahan dengan bentuk yang di 

desainnya sendiri. Pujian dari orang lain akan membuatnya senang sedangkan 

cemoohan akan membuat kondisi yang sebaliknya.   

 

8. Adanya Pengetahuan Awal sebagai Modal 

Kreativitas tidak dapat berfungsi dalam kekosongan, ia menggunakan pengetahuan 

yang sudah diterima sebelumnya sebagai rangsangan dan ini tergantung juga dari 

individu yang menerapkannya (Hurlock ,1999:3). Barron dan Harrington (Gable, 

2002), menyebutkan bahwa ide orisinal didukung oleh pengetahuan dan informasi 

yang telah diperoleh sebelumnya. 

 

9. Kepekaan akan Keindahan (Sense of Beauty) 

Mempunyai rasa keindahan  akan menunjukkan salah satu kriteria anak yang 

kreatif (Munandar, 1999:45). Anak mampu mengapresiasi rasa keindahan yang 

ditimbulkan oleh suatu benda atau karya. Rasa keindahan ini dikembangkannya 

dengan menciptakan gagasan-gagasan baru terhadap benda atau karya yang 

dilihatnya. Anak mempunyai minat yang cukup besar terhadap seni, sastra, musik, 

teater.  

 

10. Kemampuan Berpikir Asosiatif  dan Bermain dengan Gagasan  

Berpikir asosiatif berarti mencoba mengaitkan hal-hal yang berlainan dalam suatu 

pemahaman tertentu.  
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2.3.4. Mengembangkan Potensi Diri Anak 

Setiap orang memiliki potensi didalam dirinya. Kesadaran terhadap potensi yang 

dimiliki oleh diri belum sepenuhnya dimiliki. Banyak potensi yang terabaikan begitu saja 

karena kurangnya kesadaran tersebut.  Potensi diri adalah kemampuan/kompetensi yang 

dimiliki seseorang yang belum dikembangkan secara maksimal. Hal ini menyebabkan 

potensi diri sering tidak pernah berkembang.  Potensi bisa disebut sebagai sesuatu 

kekuatan, energy, atau kemampuan yang terpendam yang dimiliki dan belum dimanfaatkan 

secara optimal. Potensi diri yang dimaksud di sini adalah suatu kekuatan yang masih 

terpendam yang berupa fisik, karakter, bakat, minat, kecerdasan dan nilai-nilai yang 

terkandung dalam diri tetapi belum dimanfaatkan dan diolah. 

Anak-anak terlahir dengan berbagai potensi dan bakat dalam dirinya. Dalam 

mendidik anak, pengembangan potensi diri anak hendaklah menjadi fokus pehatian. Anak-

anak kalau diperhatikan dengan lebih jelas, maka akan nampak kecenderungannya, bidang 

apa yang disukainya. Seandainya anda memiliki anak yang memilik bakat di suatu bidang, 

yang dapat dilakukan adalah membantu anak untuk mengembangkan bakatnya. Dengan 

memberikan dukungan baik secara psikologis maupun secara nyata, maka akan sangat 

membantu pengembangan potensi anak. Memberikan dukungan merupakan salah satu cara 

mengembangkan bakat seseorang. 

Kesuksesan anak ditentukan oleh potensi anak yang tergantung pada kondisi 

lingkungannya sehingga sangat penting untuk anda dalam menjalin hubungan yang 

harmonis untuk menciptakan keselarasan dalam mewadahi potensi anak agar dapat 

berkembang. Kuncinya adalah guru dan orang tua  harus membantu mereka 

mengembangkan potensi yang dimilikinya. Hal yang terpenting adalah guru khususnya 

pbagi pekerja anak ini seharusnya menguasai cara-cara mendidik siswa yang sekaligus 

pekerja anak agar mampu berkembang dengan baik. Hal ini mengingat kondisi mereka 

berbeda dengan siswa umum lainnya. Perbedaan diantaranya adalah kondisi waktu, tenaga 

dan mentalnya.  

Anak memiliki banyak hal yang bisa dikembangkan dari dalam dirinya. Mengenal 

cara-cara mengembangkan potensi dalam diri anak adalah hal yang sangat penting. Bagi 

pekerja anak yang sebagian waktu nya digunakan untuk bekerja, dan tentu saja belajar di 

sekolah memiliki banyak keterbatasan. Sebenarnya kita semua tanpa terkecuali mempunyai 
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banyak sekali yang bisa di kembangkan. Namun sedikit dari kita yang tau bagaimana cara 

untuk mengenal dan mengembangkan potensi yang dimiliki.  

Berikut beberapa cara untuk mengenali potensi diri antara lain : 

1. Membantu anak mengenali dirinya sendiri 

Materi yang bisa disampaikan diantaranya melalui aktivitas yang menyenangkan seperti 

berikut  ini: Buat daftar pertanyaan dan jawab dengan jujur. Misalnya : Apa yang membuat 

anda bahagia? Apa yang anda inginkan dalam hidup ini? Apa kelebihan dan kekuatan 

anda? Apa kelemahan dan kekurangan anda? 

2. Membantu anak menentukan apa yang menjadi tujuan hidup mereka 

Menjalani rutinitas sehari-hari dengan bekerja, dan bersekolah terkadang waktu anak 

cukup tersita. Jangankan menikmati masa-masa bermain yang sangat khas dengan dunia 

anak, menikmati istirahat untuk kesehatan tubuhnya juga jarang dilakukan. Kesibukan ini 

membuat anak hanya menjalani rutinitas sehari-hari dan tidak pernah terfikirkan apa yang 

menjadi cita-citanya. Sehari-hari prioritas mereka hanya bekerja.  

Dengan arahan yang sederhana, guru bisa mengarahkan anak ke depan mau jadi apa, Sosok 

siapa yang menjadi idola mereka. Membantu mereka untuk berpikir kedepann harus terus 

dibangun. Sehingga anak-anak memiliki harapan untuk terus maju dan mengembangkan 

diri.  

3. Guru dan juga orangtua hendaknya membantu mengeksplorasi bakat anak sehingga 

dapat berkembang dengan lebih optimal.  

4. Memberikan motivasi pada anak untuk tetap semangat mencapai cita-cita 

Setiap manusia mempunyai motivasi tersendiri untuk mencapai tujuan hidupnya. Apa 

yang bisa mencambuk anda untuk membangun kekuatan dan dukungan moril sehingga 

menghasilkan karya terbaik. 

5. Mengajarkan pada anak untuk bersikap positif. Memandang sesuatu secara positif. 

Berbagai kondisi yang dihadapi dapat dihadapi dengan baik bila memiliki kemampuan 

untuk mengembangkan diri. Sikap positif ini hian berbagai masalah dengan arus diikuti 

dengan menghilangkan negatif thinking. Kemampuan mengupayakan penyelesilangkan 

masalah dengan menghilangkan kebiasaan menyalahkan orang lain harus bersikap 
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negatif pada pihak lain. Yang lebih penting adalah membiasakan anak mencari solusi 

pemecahan masalah tersebut.  

6. Mengajarkan pada anak untuk banyak membaca dan melihat 

Membaca akan memberikan banyak manfaat bagi anak. Dengan membaca akan banyak 

informasi yang diperoleh anak. Selain membaca, anak juga harus dibiasakan banyak 

merasakan dan melihat. Cara-cara ini dapat membantu anak mengembangkan 

potensinya dengan rangsangan yang diperoleh dari informasi melalui membaca, 

melihat dan merasakan.  

7. Introspeksi diri 

Introspeksi diri merupakan peninjauan terhadap (perbuatan, sikap, kelemahan, 

kesalahan, dan sebagainya) diri sendiri atau disebut juga dengan mawas diri. 

Introspeksi diri dilakukan, karena kita sendiri yang paling mengetahui diri sendiri, 

dengan mendengarkan suara hati yang paling dalam dan dilakukan secara jujur. 

Misalnya : merenungkan diri sendiri dan menuangkan potensi-potensi yang ada pada 

diri sendiri ke dalam tabel kekuatan diri dan kelemahan diri. Introspeksi diri akan sulit 

dilakukan apabila kita tidak mengetahui potensi diri sendiri, baik yang positif maupun 

yang negatif.  Untuk mengetahui potensi yang tersembunyi dari diri kita atau kita tidak 

mengetahuinya, kita dapat meminta bantuan orang lain.  

8. Umpan Balik 

Orang lainlah yang akan selalu menilai kebiasaan perilaku kita. Pengenalan diri melalui 

orang lain dapat dilakukan dengan meminta umpan balik tentang potensi diri baik yang 

positif maupun yang negatif.  Bila kita ingin menggunakan umpan balik sebagai alat 

untuk membantu orang lain mengembangkan pribadinya agar umpan balik yang 

dimaksud untuk kebaikan orang lain, benar-benar efektif. Sebaliknya, dapat 

menyebabkan salah mengerti dan bahkan dapat diakhiri dengan perasaan tersinggung, 

tegang, kesal, jengkel, marah, sedih, frustasi, dan menimbulkan pertikaian. 

Dalam upaya pengembangan diri diperlukan suatu semangat dan kerja keras. Tanpa 

semangat dan keras maka seseorang tidak akan mampu mengatasi segala hambatan yang 

menghadang dalam mencapai tujuan hidup yang dicita-citakan. 
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2.3.5. Tinjauan Pedagogik Pendidikan Anak 

Menurut Prof. Dr. J. Hoogveld (Belanda) pedagogik adalah ilmu yang mempelajari 

masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak “mampu secara 

mandiri menyelesaikan tugas hidupnya”. Jadi pedagogik  adalah ilmu untuk mendidik 

anak. 

Langeveld (1980), membedakan istilah “pedagogik“ dengan istilah “ pedagogi”. 

Pedagogik diartikan dengan ilmu mendidik, lebih menitik beratkan kepada pemikiran, 

perenungan tentang pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana kita membimbing 

anak, dan mendididk anak. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan, yang lebih 

menekankan kepada praktik, menyangkut kegiatan mendidik, kegiatan membimbimg anak. 

Ana Maria Gonzalez Soca mendefinisikan proses paedagogis sebagai sebuah proses 

pendidikan yang menyoroti hubungan antara pendidikan, pengajaran, dan pembelajaran 

yang bertujuan utnuk mengembangkan kepribadian siswa agar mempersiapkan dirinya 

untuk menjalani kehidupan. Beliau juga memperhitungkan hubungan antara semua proses 

dan pendidikan sebagai target pencapaian sekolah, namun proses paedagogis tidak 

melampaui batas-batas institusi pendidikan. Beliau tidak mempertimbangkan bahwa 

keluarga dan masyarakat juga terlibat dalam pendidikan generasi sekarang dan mendatang. 

Gladys Valdivia (1988) mendefenisikan proses paedagogis erat kaitannya dengan 

tujuan sosial yang dikembangkan dan berhubungan satu sama lain. Unit dialektik yang ada 

di antara pendidikan dan pengajaran, serta sifat umum pendidikan itu sendiri yang 

menunjukan kehadiran paedagogi ada di dalam dan luar proses sekolah. 

Menurut Addine (2001), di antara prinsip-prinsip paedagogis terdapat kesatuan 

karakter ilmiah dan ideologis dari proses paedagogis. Karakter ilmiah dan ideologis ini 

menyoroti bahwa setiap proses paedagogis harus terstruktur berdasarkan temuan yang 

paling maju di bidang sains kontemporer dan dalam korespondensi total dengan ideologi 
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kita. Selain itu, prinsip hubungan sekolah dan kehidupan didasarkan pada dua aspek 

penting: kaitan antara kehidupan dan pekerjaan sebagai kegiatan yang mendidik manusia. 

Prinsip lain yang berorientasi pada proses tersebut adalah salah satu yang 

mengombinasikan karakter kolektif dan individual pendidikan, serta penghormatan 

terhadap kepribadian siswa. Prinsip berikutnya merujuk pada kesatuan pengajaran, 

pendidikan dna perkembangan proses, karena didasarkan pada kesatuan dialektis antara 

pendidikan dan pengajaran yang harus terkait dengan kegiatan pembangunan pada 

umumnya. Prinsip terakhir dari proses paedagogis adalah bahwa masing-masing subsistem 

aktivitas, komunikasi, dan kepribadian saling terkait satu sama lain. 

Paedagogi juga kadang-kadang merujuk pada penggunaan yang tepat dari strategi 

mengajar. Sehubungan dengan strategi mengajar itu, filosofi mengajar diterapkan dan 

dipengaruhi oleh latar belakang pengetahuan dan pengalamannya, situasi pribadi, 

lingkungan, serta tujuan pembelajaran yang dirumuskan oleh peserta didik dan guru. Salah 

satu contohnya adalah aliran pemikiranSocrates. Sumbangsih Socrates yang terpenting 

bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya, yang dikenal sebagai 

metode elenchos, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. 

Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral, dan juga 

filsafat secara umum. Kata yang berhubungan dengan paedagogi, yaitu pendidikan, 

sekarang digunakan untuk merujuk pada keseluruhan konteks pembelajaran, belajar, dan 

berbagai kegiatan yang berhubungan dengan hal tersebut. 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya sendiri dan masyarakat. 
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Pendidikan dalam arti luas merupakan usaha manusia untuk meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya, yang berlangsung sepanjang hayat. Menurut Henderson, 

pendidikan merupakan suatu proses pertumbuhan dan perkembangan, sebagai hasil 

interaksi individu dengan lingkungan sosial dan lingkungan fisik, berlangsung sepanjang 

hayat sejak manusia lahir. Warisan sosial merupakan bagian dari lingkungan masyarakat, 

merupakan alat bagi manusia untuk pengembangan manusia yang terbaik dan inteligen, 

untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

Dari pengertian pendidikan di atas (dalam arti luas) ada beberapa prinsip dasar tentang 

pendidikan yang akan dilaksanakan: 

Pertama, bahwa pendidikan berlangsung seumur hidup. Usaha pendidikan sudah 

dimulai sejak manusia lahir dari kandungan ibunya, sampai tutup usia, sepanjang ia 

mampu untuk menerima pengaruh dan dapat mengembangkan dirinya. Suatu konsekuensi 

dari konsep pendidikan sepanjang hayat adalah bahwa pendidikan tidak identik dengan 

persekolahan. Pendidikan akan berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah dan 

masyarakat. 

Kedua, bahwa tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama semua 

manusia: tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, dan tanggung jawab 

pemerintah. 

Ketiga, bagi manusia pendidikan merupakan suatu keharusan, karena dengan 

pendidikan manusia akan memiliki kemampuan dan kepribadian yang berkembang, yang 

di sebut manusia seluruhnya. 

Pendidikan biasanya berawal saat seorang bayi itu dilahirkan dan berlangsung seumur 

hidup. Pendidikan bisa saja berawal dari sebelum bayi lahir seperti yang dilakukan oleh 

banyak orang dengan memainkan musik dan membaca kepada bayi dalam kandungan 

dengan harapan ia bisa mengajar bayi mereka sebelum kelahiran. 

:: repository.unisba.ac.id ::



32 
 

 

Bagi sebagian orang, pengalaman kehidupan sehari-hari lebih berarti daripada 

pendidikan formal. Seperti kata Mark Twain, "Saya tidak pernah membiarkan sekolah 

mengganggu pendidikan saya." 

Anggota keluarga mempunyai peran pengajaran yang amat mendalam, sering kali lebih 

mendalam dari yang disadari mereka, walaupun pengajaran anggota keluarga berjalan 

secara tidak resmi. Secara tidak sadar semua orang sebenarnya membutuhkan ilmu 

paedagogi ini. 

Pedagogi modern membagi fungsi pengajaran dalam tiga bidang, yakni apa yang 

dimaksudkan sebagai taksonomi Bloom. Taksonomi bloom dikembangkan oleh seorang 

psikolog bidang pendidikan yang bernama Benyamin S. Bloom  pada tahun 1956, 

Benyamin S. Bloom mengklasifikasikan tujuan pendidikan kedalam 3 ranah yang disebut 

trio domain, Sebagai berikut: 

 

 Bidang Kognitif 

Yaitu ranah dari yang tidak tahu menjadi tahu, terjadinya ketika adanya proses. Ranah 

kognitif meliputi fungsi memproses informasi, pengetahuan dan keahlian metalitas. Ranah 

kognitif menggolongkan dan mengurutkan keahlian berfikir  yang menggambarkan tujuan 

yang diharapkan. Proses berfikir mengekspresikan tahap-tahap kemampuan yang harus 

siswa kuasai sehingga dapat menunjukkan kemampuan mengolah pikirannya sehingga 

mampu mengaplikasikan teori kedalam perbuatan, mengubah teori kedalam keterampilan 

terbaiknya sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang baru sebagai produk inovasi 

pikirannya. Pada ranah kognitif kemampuan berfikir analisis dan sintesis di itegrasi melalui 

analisis saja. 
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 Bidang Afektif 

Adalah ranah dari yang tidak bisa menjadi bisa, terjadinya juga melalui poses belajar. 

Ranah psikomotor mengenal menekankan aspek keterampilan seperti, tulisan tangan, 

berenang, dan bagaimana cara mengoperasikan mesin, ranah psikomotor berkaitan dengan 

fungsi manipulative dan kemampuan fisik 

 

 Bidang Psikomotor 

Adalah ranah dari yang tidak bisa menjadi bisa, terjadinya juga melalui poses belajar. 

Ranah psikomotor mengenal menekankan aspek keterampilan seperti, tulisan tangan, 

berenang, dan bagaimana cara mengoperasikan mesin, ranah psikomotor berkaitan dengan 

fungsi manipulative dan kemampuan fisik. 

Ketiga-tiga bidang ini tampaknya memiliki sifatnya sendirir, tetapi dalam keadaan 

pengajaran-pembelajaran langsung jadi, pengasingan ketiga perkara ini selalunya tidak 

wujud. Contohnya, apabila seorang guru ingin mengajar seorang pelajar menulis, dia perlu 

mengajar pelajar itu cara memegang pencil (bidang psikomotor); bentuk huruf dan 

maknanya (bidang kognitif); dan juga harus memupuk minat untuk belajar menulis (bidang 

afektif). 

Tujuan paedagogik adalah: 

 Memanusiakan manusia, menjadikan seseorang dewasa demi kebahagiaan dalam 

menjalani kehidupan. 

 Agar anak di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan dan kelak 

dapat menghidupi diri mereka sendiri, dapat hidup secara bermakna, dan dapat turut 

memuliakan kehidupan. 

 Membantu murid mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan 

praktek-praktek yang mendominasi. 

 Mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. 
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Berikut adalah 7 aspek Kompetensi Pedagogik yang dikutip dari Pedoman Pelaksanaan 

Penilaian Kinerja Guru (PK Guru)
1
: 

1. Mengenal Karakteristik Peserta Didik 

Dalam aspek ini guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang 

karakteristik peserta didik secara umum dan khusus untuk membantu proses 

pembelajaran. Karakteristik peserta didik ini terkait dengan aspek fisik, intelektual, sosial, 

emosional, moral, dan latar belakang sosial budaya. Beberapa indikator yang muncul dari 

penguasaan karakter peserta didik diantaranya: 

 Guru dapat mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di kelasnya, 

 Guru memastikan bahwa semua peserta didik mendapatkan kesempatan yang sama 

untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran, 

 Guru dapat mengatur kelas untuk memberikan kesempatan belajar yang sama pada 

semua peserta didik dengan kelainan fisik dan kemampuan belajar yang berbeda, 

 Guru mencoba mengetahui penyebab penyimpangan perilaku peserta didik untuk 

mencegah agar perilaku tersebut tidak merugikan peserta didik lainnya, 

 Guru membantu mengembangkan potensi dan mengatasi kekurangan peserta didik, 

 Guru memperhatikan peserta didik dengan kelemahan fisik tertentu agar dapat 

mengikuti aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik tersebut tidak termarjinalkan 

(tersisihkan, diolok‐olok, minder, dsb). 

 

2. Menguasai Teori Belajar dan Prinsip‐prinsip Pembelajaran  

 Guru mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik 

pembelajaran yang mendidik secara kreatif dan efektif sesuai dengan standar kompetensi 

guru. Guru mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik 

peserta didik dan mampu memotivasi mereka untuk belajar. Indikator yang harus tampak 

dari aspek ini adalah: 

 Guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menguasai materi 

pembelajaran sesuai usia dan kemampuan belajarnya melalui pengaturan proses 

pembelajaran dan aktivitas yang bervariasi, 

                                                             
1
 7 Aspek Pedagogik Guru, http://www.sekolahdasar.net/2012/07/7-aspek-kompetensi-pedagogik-

guru.html#ixzz29u01jzPk diakses pada 27 April 2018, pukul 21.15 WIB. 
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 Guru selalu memastikan tingkat pemahaman peserta didik terhadap materi 

pembelajaran tertentu dan menyesuaikan aktivitas pembelajaran berikutnya 

berdasarkan tingkat pemahaman tersebut, 

 Guru dapat menjelaskan alasan pelaksanaan kegiatan/aktivitas yang dilakukannya, 

baik yang sesuai maupun yang berbeda dengan rencana, terkait keberhasilan 

pembelajaran, 

 Guru menggunakan berbagai teknik untuk memotiviasi kemauan belajar peserta 

didik, 

 Guru merencanakan kegiatan pembelajaran yang saling terkait satu sama lain, 

dengan memperhatikan tujuan pembelajaran maupun proses belajar peserta didik, 

 Guru memperhatikan respon peserta didik yang belum/kurang memahami materi 

pembelajaran yang diajarkan dan menggunakannya untuk memperbaiki rancangan 

pembelajaran berikutnya. 

 

3. Mampu Mengembangkan Kurikulum 

Dalam mengembangkan kurikulum guru harus mampu menyusun silabus sesuai 

dengan tujuan terpenting kurikulum dan membuat serta menggunakan RPP sesuai dengan 

tujuan dan lingkungan pembelajaran. Guru mampu memilih, menyusun, dan menata materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Guru akan nampak mampu 

mengembangkan kurikulum jika:  

 Guru dapat menyusun silabus yang sesuai dengan kurikulum, 

 Guru merancang rencana pembelajaran yang sesuai dengan silabus untuk 

membahas materi ajar tertentu agar peserta didik dapat mencapai kompetensi dasar 

yang ditetapkan, 

 Guru mengikuti urutan materi pembelajaran dengan memperhatikan tujuan 

pembelajaran, 

 Guru memilih materi pembelajaran yang: (1) sesuai dengan tujuan pembelajaran, 

(2) tepat dan mutakhir, (3) sesuai dengan usia dan tingkat kemampuan belajar 

peserta didik, (4) dapat dilaksanakan di kelas dan (5) sesuai dengan konteks 

kehidupan sehari‐hari peserta didik. 
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4. Menciptakan Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik 

Guru mampu menyusun dan melaksanakan rancangan pembelajaran yang mendidik 

secara lengkap. Guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan dan karakter peserta didik. Guru mampu menyusun dan menggunakan berbagai 

materi pembelajaran dan sumber belajar sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jika 

relevan, guru memanfaatkan teknologi informasi komunikasi (TIK) untuk kepentingan 

pembelajaran. Indikator dari aspek ini adalah: 

 Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran sesuai dengan rancangan yang telah 

disusun secara lengkap dan pelaksanaan aktivitas tersebut mengindikasikan bahwa 

guru mengerti tentang tujuannya, 

 Guru melaksanakan aktivitas pembelajaran yang bertujuan untuk membantu proses 

belajar peserta didik, bukan untuk menguji sehingga membuat peserta didik merasa 

tertekan, 

 Guru mengkomunikasikan informasi baru (misalnya materi tambahan) sesuai 

dengan usia dan tingkat kemampuan belajar peserta didik, 

 Guru menyikapi kesalahan yang dilakukan peserta didik sebagai tahapan proses 

pembelajaran, bukan semata‐mata kesalahan yang harus dikoreksi. Misalnya: 

dengan mengetahui terlebih dahulu peserta didik lain yang setuju/tidak setuju 

dengan jawaban tersebut, sebelum memberikan penjelasan tentang jawaban yamg 

benar, 

 Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai isi kurikulum dan 

mengkaitkannya dengan konteks kehidupan sehari‐hari peserta didik, 

 Guru melakukan aktivitas pembelajaran secara bervariasi dengan waktu yang 

cukup untuk kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan usia dan tingkat 

kemampuan belajar dan mempertahankan perhatian peserta didik, 

 Guru mengelola kelas dengan efektif tanpa mendominasi atau sibuk dengan 

kegiatannya sendiri agar semua waktu peserta dapat termanfaatkan secara 

produktif, 

 Guru mampu audio‐visual (termasuk tik) untuk meningkatkan motivasi belajar 

peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Menyesuaikan aktivitas 

pembelajaran yang dirancang dengan kondisi kelas, 
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 Guru memberikan banyak kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya, 

mempraktekkan dan berinteraksi dengan peserta didik lain, 

 Guru mengatur pelaksanaan aktivitas pembelajaran secara sistematis untuk 

membantu proses belajar peserta didik. Sebagaicontoh: guru menambah informasi 

baru setelah mengevaluasi pemahaman peserta didik terhadap materi sebelumnya, 

dan 

 Guru menggunakan alat bantu mengajar, dan/atau audio‐visual (termasuk tik) untuk 

meningkatkan motivasi belajar pesertadidik dalam mencapai tujuan pembelajaran. 

 

5. Mengembangkan Potensi Peserta Didik 

Guru dapat menganalisis potensi pembelajaran setiap peserta didik dan 

mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program pembelajaran yang 

mendukung siswa mengaktualisasikan potensi akademik, kepribadian, dan kreativitasnya 

sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik mengaktualisasikan potensi mereka. 

Kemampuan mengembangkan postensi peserta didik ini akan nampak jika: 

 

 Guru menganalisis hasil belajar berdasarkan segala bentuk penilaian terhadap 

setiap peserta didik untuk mengetahui tingkat kemajuan masing‐masing. 

 Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran yang mendorong 

peserta didik untuk belajar sesuai dengan kecakapan dan pola belajar 

masing‐masing. 

 Guru merancang dan melaksanakan aktivitas pembelajaran untuk memunculkan 

daya kreativitas dan kemampuan berfikir kritis peserta didik. 

 Guru secara aktif membantu peserta didik dalam proses pembelajaran dengan 

memberikan perhatian kepada setiap individu. 

 Guru dapat mengidentifikasi dengan benar tentang bakat, minat, potensi, dan 

kesulitan belajar masing-masing peserta didik. 

 Guru memberikan kesempatan belajar kepada peserta didik sesuai dengan cara 

belajarnya masing-masing. 

 Guru memusatkan perhatian pada interaksi dengan peserta didik dan 

mendorongnya untuk memahami dan menggunakan informasi yang disampaikan. 
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6. Melakukan Komunikasi dengan Peserta Didik 

Yang dimaksud adalah guru mampu berkomunikasi secara efektif, empatik dan 

santun dengan peserta didik dan bersikap antusias dan positif. Guru mampu memberikan 

respon yang lengkap dan relevan kepada komentar atau pertanyaan peserta didik. Berikut 

indikator adalah indikatornya: 

 Guru menggunakan pertanyaan untuk mengetahui pemahaman dan menjaga 

partisipasi peserta didik, termasuk memberikan pertanyaan terbuka yang menuntut 

peserta didik untuk menjawab dengan ide dan pengetahuan mereka. 

 Guru memberikan perhatian dan mendengarkan semua pertanyaan dan tanggapan 

peserta didik, tanpamenginterupsi, kecuali jika diperlukan untuk membantu atau 

mengklarifikasi pertanyaan/tanggapan tersebut. 

 Guru menanggapi pertanyaan peserta didik secara tepat, benar, dan mutakhir, 

sesuai tujuan pembelajaran dan isi kurikulum, tanpa mempermalukannya. 

 Guru menyajikan kegiatan pembelajaran yang dapat menumbuhkan kerja sama 

yang baik antarpeserta didik. 

 Guru mendengarkan dan memberikan perhatian terhadap semua jawaban peserta 

didik baik yang benar maupun yang dianggap salah untuk mengukur tingkat 

pemahaman peserta didik. 

 Guru memberikan perhatian terhadap pertanyaan peserta didik dan meresponnya 

secara lengkap danrelevan untuk menghilangkan kebingungan pada peserta didik. 

 

7. Menilai dan Mengevaluasi Pembelajaran 

Guru mampu Menyelenggarakan penilian  proses dan hasil belajar secara 

berkesinambungan. Guru melakukan evaluasi atas efektivitas proses dan hasil belajar dan 

menggunakan informasi hasil penilaian dan evaluasi untuk merancang program remedial 

dan pengayaan. Guru mampu menggunakan hasil analisis penilaian dalam proses 

pembelajarannya. Kemampuan dalam aspek ini akan terlihat ketika: 
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 Guru menyusun alat penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran untuk 

mencapai kompetensi tertentu seperti yang tertulis dalam RPP. 

 Guru melaksanakan penilaian dengan berbagai teknik dan jenis penilaian, selain 

penilaian formal yang dilaksanakan sekolah, dan mengumumkan hasil serta 

implikasinya kepada peserta didik, tentang tingkat pemahaman terhadap materi 

pembelajaran yang telah dan akan dipelajari. 

 Guru menganalisis hasil penilaian untuk mengidentifikasi topik/kompetensi dasar 

yang sulit sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan masing‐masing peserta didik 

untuk keperluan remedial dan pengayaan. 

 Guru memanfaatkan masukan dari peserta didik dan merefleksikannya untuk 

meningkatkan pembelajaran selanjutnya, dan dapat membuktikannya melalui 

catatan, jurnal pembelajaran, rancangan pembelajaran, materi tambahan, dan 

sebagainya. 

 Guru memanfatkan hasil penilaian sebagai bahan penyusunan rancangan 

pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya. 
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BAB III  

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

3.1.  Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini, dikembangkan beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu: 

1. Untuk mengetahui cara guru membangun kredibilitas pada anak dalam 

menyampaikan nilai-nilai kewirausahaan 

Kredibilitas seorang guru akan menumbuhkan kepercayaan dari muridnya.  Dari 

kerpercayaan tersebut akan tumbuh ketertatikan dari siswa terhadap apa pun yang 

disampaikan guru. Dalam pembelajaran kewirausahaan yang dilakukan seorang 

guru kepada para siswanya , guru perlu membangun kredibilitasnya di mata anak 

didik agar dalam menyampaikan nilai-nilai kewirausahaan dapat diterima dengan 

baik oleh anak didik.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang dilakukan 

oleh guru dalammembangun kredibilitasnya agar pembelajaran kewirausahaan 

yang dilakukan dapat diterima dengan baik oleh anak didik. 

 

2. Untuk mengetahui cara guru dalam menumbuhkan  kreativitas pada anak 

Dalam  kewirausahaan unsur kreativitas dalam diri seseorang mejadi sangat penting 

karena untuk menjadi seorang wirausahawan sukses haruslah kreatif.  

Menumbuhkan kreativitas pada anak tidaklah mudah, guru perlu melakukan cara-

cara yang kreatif pula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara kreatif guru 

dalam menumbuhkan kreativitas  dalam diri anak didik agar pembelajaran 

kewirausahaan dalam terrsampaikan dengan baik. 
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3. Untuk mengetahui cara guru memotivasi anak dalam menciptakan sesuatu yang 

baru dan unik 

Dalam pembelajaran kewirausahaan anak didik dimotivasi untuk menciptakan 

sesuatu yang baru baik dari segi produknya ataupun cara pemasarannya agar bidang 

usaha yang dilakukan  dapat sukses, produk yang dipasarkan laku. Melalui 

penelitian ini diharapkan dapat diketahui bagaimana cara guru memberikan 

motivasi terhadap anak didik agar merekan dapat menciptakan produk-produk baru 

yang unik, kemasan yang unik maupun cara baru dan unik  dalam memasarkan 

produknya. 

 

4. Untuk mengetahui cara guru mengembangkan daya inovasi pada anak 

daya inovasi memungkinkan seseorang menciptakan sesuatu yang baru, dalam 

kewirausahaan tentu saja inovasi diperlukan.  Pada dasarnya dalam diri anak 

terdapat potensi kreativitas dan inovasi, tinggal bagaimana guru mengembangkan 

daya inovasi yang terdapat dalam diri anak didiknya berkembang.  Maka dalam 

penelitian ini juga bertujuan untuk menggali bagaimana langkah-langkah strategis 

yang dilakukan guru dalam mengembangkan daya inovasi dalam diri anak didik.  
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3.2.  Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam dua 

aspek, yaitu manfaat praktis dan manfaat akademis. Penelitian dapat memberikan 

manfaat praktis, yaitu: 

1. Menjadi masukan kepada pemerintah khususnya Dinas Pendidikan selaku 

pemegang otoritas dalam membuat kebijakan mengenai penyelesaian berbagai 

permasalahan dalam masyarakat khususnya pada bidang pendidikan untuk anak.  

2. Memberi masukan kepada lembaga-lembaga terkait tentang konsep-konsep dalam 

membangun kewirausahaan dalam masyarakat sejak dini.  

3. Masukan kepada masyarakat yang terkait langsung tentang kemampuan untuk 

memberdayakan diri dalam mengatasi berbagai permasalahan hidup.  

 

Sedangkan manfaat akademisnya, yaitu: 

 

1. Penelitian ini merupakan kajian pendidikan pada anak melalui sekolah tentang 

kewirausahaan sehingga dapat berperan dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

tentang berbagai masalah sosial.  

2. Memberikan masukan bagi pengembangan kajian keilmuan dalam aspek fisik, 

ekonomi, sosio-kultural, dan institusional.  
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BAB IV  

METODE PENELITIAN 

 

4.1.   Metode Penelitian 
 

Dengan melihat karakteristik, latar belakang, tujuan penelitian, maka penelitian 

mengenai pola komunikasi guru dalam pembelajaran kewirausahaan pada anak yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara 

deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan 

dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2007 : 6) 

Creswell mendefinisikan sebagai sebuah proses penyelidikan untuk memahami 

masalah sosial atau masalah manusia , berdasarkan pada penciptaan gambaran holistik 

lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara 

terperinci (2002 : 1). Mulyana & Solatun (2007 : 5) menjelaskan bahwa penelitian 

kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretif (menggunakan penafsiran) yang 

melibatkan banyak metode, dalam menelaah masalah penelitiannya. Cresswel (1998) 

mengemukakan lima tradisi penelitian kualitatif : biografi, fenomenologi, Grounded theory 

study, etnografi dan studi kasus. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode etnografi komunikasi. Pendekatan 

etnografi komunikasi melihat penggunaan bahasa dalam perilaku komunikatif suatu 

masyarakat pada tema kebudayaan tertentu. Dengan pendekatan ini, maka penelitian akan 

memfokuskan diri pada pola komunikasi anak dalam masyarakat tutur di sekolah inklusif. 

Etnografi komunikasi sebagai suatu pendekatan terhadap pengkajian bahasa dalam 

konteks sosial. Etnografi pada dasarnya adalah kegiatan peneliti untuk memahami cara 

orang-orang berinteraksi dan bekerjasama melalui fenomena teramati dalam kehidupan 
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sehari-hari (Harris dalam Creswell 1998:58). Metode ini dapat menggambarkan, 

menjelaskan, dan membangun hubungan dari kategori-kategori dan data yang ditemukan. 

Tujuan dari studi etnografi komunikasi adalah untuk menggambarkan, menganalisis, dan 

menjelaskan perilaku komunikasi dari suatu kelompok sosial (Kuswarno, 2008:86). 

Dengan pendekatan etnografi komunikasi, penelitian ini dapat membangun model 

pembelajaran komunitas tentang kewirausahaan pada anak yang terjadi di sekolah dasar. 

Pola ini diharapkan efektif untuk diaplikasikan pada pembelajaran tersebut untuk 

membangun kewirausahaan  pada anak.  

 

4.2.   Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah guru-guru yang mengajar kewirausahaan pada 

sekolah dasar yang sudah menerapkan pembelajaran kewirauasahaan pada kurikulum 

pendidikan di sekolah.  Sekolah yang dimaksud  adalah Sekolah Alam Bandung yang 

berlokasi di Jl.Cikalapa II no 4 Kampung Tanggulan Dago Pojok Kota Bandung. 

 

4.3.   Tahap Penelitian 

Tahap Pengumpulan data 

Setelah peneliti melakukan berbagai kegiatan pengumpulan data di lapangan dari 

para sumber informasi, data diorganisasikan dan dimasukkan ke dalam penyimpanan data 

untuk memudahkan proses lebih lanjut. Pencatatan data di lapangan dilakukan dengan 

membuat catatan harian dalam sebuah log book, yang bisa dikombinasikan dengan data-

data pendukung berupa data-data audio visual (foto, sketsa, rekaman, atau video). 
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Tahap reduksi dan Analisis data 

Peneliti melakukan proses pemilahan untuk menyederhanakan data yang bersifat 

abstrak dan "kasar". Reduksi data diawali dengan memberikan kode pada setiap data yang 

dikumpulkan. Dengan adanya kode ini, data yang dikumpulkan akan lebih mudah untuk 

dipilah-pilah. Di sini peneliti juga mempelajari data-data secara lebih mendalam dan 

berusaha untuk menemukan makna-makna untuk masing-masing individu dan kemudian 

mengelompokkannya berdasarkan kategori yang tepat atau sesuai. 

 

Tahap penyajian data 

Tahap penyajian data ini merupakan tahap lanjut dari reduksi, yaitu mulai 

menyusun data-data menurut alur cerita tertentu.Beberapa data yang dinilai merusak suatu 

alur cerita dipertimbangkan untuk tidak ditampilkan.Dengan teknik menampilkan data 

seperti ini, diharapkan gambaran mengenai temuan penelitian dapat diketahui secara 

bertahap. 

 

Tahap interpretasi dan penarikan kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti berupaya melakukan interpretasi terhadap temuan-temuan 

penelitian. Interpretasi ini didasarkan pada hasil-hasil kajian literatur yang telah dilakukan 

atau dikaitkan dengan wacana-wacana yang terkait dengan temuan penelitian. Hasil 

interpretasi ini mengarahkan penelitian pada kesimpulan, yang menjawab pertanyaan 

penelitian yang telah dinyataan pada awal penelitian ini. Kesimpulan yang disusun 

diharapkan dapat ditarik lebih lanjut pada pernyataan-pernyataan yang bersifat lebih 

umum, menjadi tesis sebagai hasil penelitian yang dilakukan. 
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4.4. Teknik Pengumpulan Data 

 

Pengamatan Berperan Serta (Participatory Observation) 

Pengamatan berperan serta adalah sebuah teknik pengumpulan data dimana peneliti 

berusaha untuk menemukan peran yang dimainkan sebagai anggota masyarakat tersebut, 

dan mencoba untuk memperoleh perasaan dekat dengan nilai-nilai kelompok dan pola-pola 

masyarakat (Kuswarno,2008:49). Tujuan pengamatan berperan serta adalah untuk 

menelaah sebanyak mungkin proses sosial dan perilaku dalam budaya tersebut, yakni 

dengan menguraikan settingnya dan menghasilkan gagasan-gagasan teoritis yang akan 

menjelaskan apa yang dilihat dan di dengar peneliti. 

Melalui pengamatan berperan serta, peneliti dapat berpartisipasi dalam rutintas 

subjek penelitian baik mengamati apa yang mereka lakukan, mendengarkan apa yang 

mereka katakan dan memberikan pertanyaan pada orang-orang disekitar dalam jangka 

waktu tertentu. Sedangkan keterlibatan peneliti bisa terbuka (diketahui orang dalam), bisa 

juga sembunyi (tanpa diketahui orang dalam), atau dalam kebanyakan kasus, orang dalam 

akan diberitahu peneliti mengenai minat dan tujuan peneliti. 

Tujuan melakukan observasi atau pengamatan berperan serta adalah untuk 

mendapatkan keterangan yang lebih rinci dan lengkap dari semua kegiatan dan peristiwa 

yang berkaitan dengan fokus penelitian. Salah satu jenis pengamat adalah peserta sebagai 

pengamat (participant as observer), dengan membiarkan kehadirannya sebagai peneliti dan 

mencoba membentuk serangkaian hubungan dengan subjek sehingga mereka berfungsi 

sebagai responden dan informan. Sedangkan partisipan penuh (complete participant) , 

niatnya untuk meneliti tidak diketahui ketika ia mengamati pihak yang diteliti. Hal ini 

berkaitan dengan penting bagi pengamat untuk memainkan berbagai peran yang sesuai 
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dengan situasi (Mulyana, 2001:166). Jadi hingga derajat tertentu mereka juga melakukan 

pengelolaan kesan di hadapan subjek penelitiannya, untuk mencapai hubungan yang cukup 

nyaman dengan orang-orang yang diamati.  

 

Wawancara mendalam 

Wawancara mendalam adalah wawancara yang tidak memiliki alternatif respon 

yang ditentukan sebelumnya atau lebih dikenal dengan wawancara tidak berstruktur. Jenis 

wawancara ini mendorong subjek penelitian untuk mendefinisikan dirinya sendiri dan 

lingkungannya, untuk menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai objek 

penelitian (Kuswarno, 2008:54). 

Wawancara mendalam atau disebut juga wawancara tak terstruktur mirip dengan 

percakapan informal. Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk-bentuk informasi 

dari semua responden, tetapi susunan kata dan urutannya disesuaikan dengan responden. 

Wawancara etnografis juga penting untuk memperoleh informasi di bawah permukaan dan 

menemukan apa yang orang pikirkan dan rasakan mengenai peristiwa tertentu. 

Wawancara mendalam dan pengamatan berperan serta saling melengkapi dan 

mengurangi ketidakajegan. Ini menuntut uraian tidak saja mengenai apa yang diucapkan 

dan dilakukan dengan subjek penelitian, tetapi juga bagaimana secara spontan berperilaku 

di lingkungan mereka secara alamiah. Jadi sebuah gambaran yang komprehensif tentang 

subjek yang diperoleh dan suatu pandangan mendalam juga dicapai dengan 

membandingkan apa yang orang katakan dengan apa yang mereka lakukan keadaan 

tertentu muncul (Bungin, 2009:108) 
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Telaah dokumen 

Telaah dokumen yaitu mencoba menemukan gambaran mengenai pengalaman 

hidup atau peristwa yang terjadi beserta penafsiran subjek penelitian melalui dokumen 

seperti buku harian, surat kabar, kliping, dsb (Kuswarno, 2008:59). Informasi yang 

dikumpulkan dalam penelitian ini juga diperoleh melalui sumber-sumber tertulis sebagai 

data sekunder, antara lain dari buku-buku dan literatur yang relevan dengan penelitian, 

berbagai bahan cetakan dan dokumen lainnya untuk mendukung terpenuhinya data 

penelitian. 
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4.5. Bagan Alir Penelitian 

Bagan penelitian menggambarkan kerangka pikir yang menjadi acuan untuk penelitian ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2 . Bagan Alir  Penelitian 

 

Bagan penelitian disusun agar langkah-langkah penelitian akan lebih mudah untuk dipetakan, 

sekaligus memandu proses monitoring secara lebih substantif terhadap proses dan hasil 

penelitian. 
 
Berdasarkan bagan tersebut, pola sebagai hasil penelitian ini dikembangkan dalam empat 

tahap utama, yaitu: 1) kredibilitas yang dibangun oleh guru, 2) Cara guru dalam menciptakan 

suasana belajar 3) memotivasi anak, 4) menumbuhkan karakter kewirausahaan pada anak 5) 

Membangun budaya berwirausaha di sekolah. Pola ini diharapkan dapat diimplementasikan 

secara lebih luas pada berbagai sekolah yang menyelenggarakan pembelajaran kewirausahaan 

untuk anak. 

 

 

 

Guru 

anak 

1. Guru membangun 
kredibilitas 

2. Menciptakan 
suasana belajar 

3. Memotivasi anak 

4. Menumbuhkan 

karakter wirausaha  

Komunikasi Guru 
kepada 
Anak 
 
 

Pendekatan  
Komunikasi 
Pendidikan 

Karakter 
Kewirausahaan pada 
anak 

Pemetaan pola 

komunikasi 

Pola Komunikasi 
Guru dalam 
pembelajaran 
kewirausahaan anak 
di sekolah 

Komunikasi 

efektif 

Budaya 
Kewirausahaan di 
Sekolah 

Implementasi Pola 
Komunikasi di 
Sekolah 
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BAB V  

HASIL YANG DICAPAI 

 

5.1. Hasil Penelitian  

Ide mendirikan Sekolah alam Bandung sudah digagas sejak  17 tahun yang lalu. Hal 

ini menjadi  antithesis untuk mencoba gagasan yang out of the box dari kurikulum 

pemerintah, itu awalnya sehingga ada idealismenya sendiri membuat sekolah versi khusus. 

Sekolah alam berusaha menyesuaikan antara idealisme, ketentuan pendidikan dari pemerintah 

serta kebutuhan anak didik dan orang tuanya. Akhirnya  hasil kolaborasi tersebut membuat 

sekolah alam sampai saat ini makin berkembang dan memiliki hubungan yang cukup baik 

dengan Dinas Pendidikan,  aktif di kegiatan-kegiatan, forum-forum kepala sekolah. Terdaftar 

di Dinas Pendidikan dengan nama TK alam, SD alam, SMP alam SMA alam.   

Penggagas konsep pendidikan Sekolah Alam  adalah Bapak  Lendonovo yang juga 

mendirikan sekolah alam school of nature di Bogor, yang juga penggagas konsep, jadi 

sekolah alam itu bukan nama sekolah tapi konsep sekolah. Saat ini sekolah alam terhubung 

dengan satu komunitas, satu jaringan Namanya jariangan sekolah alam  nusantara  (JSAN) 

yang sampai tahun 2018 anggota aktif sudah lebih dari 80,000.      

Sekolah Alam Bandung merupakan sekolah formal berbasis alam pertama di kota 

Bandung.  Sekolah ini digagas dari tahun 2001 dimulai dari gagasan konsep pendidikan 

Sekolah Alam Lendo Novo. Pada awalnya memang hanya merupakan suatu gagasan 

pendidikan, tetapi kemudian dicoba diwujudkan menjadi sebuah model sekolah. Sekolah 

yang dibuat harus mempunyai dimensi alam sebagai sumber ilmu dan bisa dikelola oleh para 

peserta didik. Dengan alasan pengembangan Sekolah Alam di Indonesia, maka Lendo Novo 

selaku konseptor Sekolah Alam ingin mendirikan Sekolah Alam di kota Bandung.  Untuk 

inilah maka secara aspek legal Sekolah Alam Bandung didirikan oleh Yayasan Sekolah Alam 
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Bandung berdasarkan Akta Notaris Dr. Wiratni Ahmadi, SH. Pada tanggal 9 Januari 2001, 

no. 16.  

Sekolah Alam Bandung dipelopori oleh 5 (lima) orang alumni ITB yaitu, 

EkoKurnianto (Teknik Penerbangan ‟93), Tati Sulastri (Geo Fisika dan Meteorologi ‟93), 

Devi Teja  (Matematika ‟95) ,Rina Farida (Biologi ‟94) dan Fajar Handyono (Geologi ‟89).  

Padaawal perintisannya, sekolah Alam Bandung hanya memiliki 16 (enam belas) murid dari 

12 (dua belas ) orang tua siswa). 

Sekolah Alam Bandung dianugerahi “the best flowery school”  karena merupakan 

sekolah yang peduli terhadap lingkungan. Alam menjadi media pembelajaran. Laboratorium 

pembelajaran menggunakan alam yang bisa dijelajahi setiap saat oleh siswa.  Bangunan 

dengan jenis saung sebagai bangunan untuk belajar sangat mungkin untuk terus menjaga 

perbukitan daerah tersebut sehingga terus terjaga kesuburan serta penghijauannya. Melalui 

program “one man one tree” yaitu satu siswa diwajibkan menanam serta menjaga tanaman 

disekolah alam minimal satu pohon saat awal mereka masuk menjadi siswa seekolah alam. 

Program tersebut bertujuan untuk melindungi lingkungan sekolah alam bandung dan  

menjaga cadangan air serta penghijauan serta memberi pengertian yang mendalam kepada 

para siswa untuk menanam, menjaga serta melestarikan pepohonan.  

Sekolah Alam Bandung berdiri di atas tanah seluas 5.000 meter persegi di lokasi 

perbukitan dago utara, tepatnya di Jl.Cikalapa II no 4 Kampung Tanggulan Dago Pojok Kota 

Bandung.  Lansekap Sekolah Alam Bandung didesain sedemikian rupa hingga tata area terus 

melindungi lingkungan.  Ruangan untuk belajar siswa di sekolah alam tidak menggunakan 

gedung sekolah yang mewah melainkan saung kelas dari kayu.  Sistem pengkelasan di 

sekolah alam terdiri dari kelas sedang terdiri dari 25 siswa didampingi 2 orang guru, dan 

kelas besar terdiri dari 30 sampai 35 siswa didampingi 3 orang guru.  Guru pendamping 

terdiri dari  laki-laki dan perempuan, dengan konsep ibu dan ayah. Karena waktu di sekolah 
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cukup panjang yaitu mulai jam 8 sampai jam 14 jadi guru merupakan pengganti ayah ibu di 

rumah. jadi konsepnya pendekatan ayah dan ibu, guru laki-laki sebagai sosok ayah, guru 

perempuan sebagai sosok ibu, karena menurut penjelasan pa Sururi dalam wawancara dengan 

peneliti, untuk menyelesaikan masalah dalam kelas memerlukan dua pendekatan yaitu 

pendekatan ayah dan pendekatan ibu, karena karakter laki-laki dan perempuan berbeda, pola 

pikirnya berbeda, pendekatannya juga berbeda.  

Konsep pendidikan Sekolah Alam tidak menggunakan gedung sekolah yang 

melainkan saung kelas dari kayu. Para pendiri sekolah alam Bandung berkeyakinan bahwa 

pendidikan yang berkualitas tidak ditentukan oleh sarana gedungnya, melainkan pada kualitas 

guru, metoda yang diterapkan dalam proses belajar mengajar dan kurikulum yang ditunjang 

oleh buku yang memadai sebagai gerbang ilmu pengetahuan. Sistem belajar di sekolah ini 

memanfaatkan alam dan ruang terbuka sebagai media belajarnya. Penerapan belajar sambil 

bermain sangat kental terlihat dari sistem belajar ini. Para murid bisa melakukan kegiatan 

observasi, praktik lapangan sambil bermain dengan beberapa permainan, termasuk oubound. 

Di sela-sela waktu, sistem diskusi kelompok pun diterapkan sebagai metode pembelajaran 

yang efektif. 

Sekolah Alam Bandung merupakan sekolah umum bukan sekolah dasar Islam 

terrpadu, tetapi warna Islamnya sangat kental karena sekolah alam menggunakan Al-Qur‟an 

dan hadits sebagai landasannya.   Menurut pak Sururi, Kepala Sekolah SAB,  Al-Quran dan 

As-Sunah itu sebagai landasan, yang mendasari tujuan manusia yaitu untuk ibadah dan 

menjadi khalifah. Ibadah itu mengabdikan diri kepada Tuhan  dan khalifah itu sebagai 

pemakmur muka bumi.  Berdasarkan konsep tersebut anak didik di SAB diperkenalkan 

bahwa mereka punya peran di muka bumi ini yang tidak harus selalu sama, peran itu tidak 

harus sebagai pemimpin saja, atau ketua saja, peran yang lain pun sama, dengan menjadi 
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bagian dari  berbagai peran berarti kita sudah menjadi khalifah, itulah konsep yang diterapkan 

kepada anak didik SAB, yang oleh Kepala Sekolah disebut tiga pilar. 

Dalam rancangan kurikulumnya sekolah alam berpegang pada tiga pilar tersebut yaitu 

akhlaqul karimah, falsafah ilmu pengetahuan dan leadership. Kewirausahaan awalnya berada 

di pilar ke 3 yaitu leadership, tetapi karena pihak sekolah menganggap wirausaha sebagai 

dasar atau kemampuan dasar, maka kewirausahaan menjadi pilar tersendiri yaitu pilar yang 

ke 4.  Dalam penjelasannya Kepala sekolah menyatakan bahwa ,”wirausaha ini dasar   harus 

menjadi kemampuan dasar anak, ini yang membuat seseorang memiliki kemampuan untuk 

bertahan hidup  (survive). Yang menjadi landasannya adalah bahwa dalam masa keemasan 

rosul dan para sahabat, bahwa wirausaha ini menajadi dasar dalam kehidupan, kemudian 

Allah jamin peluang rezekinya lebih banyak dari pada pegawai”.  

Pembelajaran kewirausahaan di sekolah alam Bandung diberikan dalam berbagai 

proyek wirausaha, yaitu proyek mandiri dan proyek kelompok. Proyek mandiri dikerjakan 

oleh siswa perorangan berkolaborasi dengan orang tuanya, sedangkan proyek kelompok yang 

terdiri dari kelompok dalam kelas dan kelompok antar kelas dirancang oleh siswa dengan 

arahan guru. Proyek tersebut dirancang dalam kurun waktu yang bervariasi antara dua 

minggu hingga satu bulan dan dilakukan setiap semester baik di kelas kecil maupun di kelas 

besar. 

Dalam pembelajaran kewirausahaan tersebut, anak didik di perkenalkan konsep 

berfikir sesuai tahapan dalam siklus wirausaha, dimulai dari produksi, kemudian distribusi 

baru konsumsi, jadi anak-anak diperkenalkan proses wirausaha dari hulu ke hilir. Mulai dari 

bagaimana menciptakan produk atau jasa, mengemas produk atau jasa, mendistribusikan 

produk atau jasa yang sudah dihasilkan kepada konsumen, bagaimana melakukan promosi, 

mengelola keuangan, bagaimana mengelola  organisasi, berbagi tugas,  sehingga memberikan 

pembelajaran yang utuh tentang kewirausahaan.   
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5.2. Analisis dan Pembahasan 

5.2.1.  Pengembangan materi pendidikan kewirausahaan untuk anak oleh Guru 

Al-Quran dan As-Sunah digunakan sebagai landasannya dalam membangun filosofi 

pendidikan di sekolah alam. Kepala sekolah yang menjadi motor dalam menjalankan 

pendidikan di SD alam berpegang pada tujuan manusia yaitu untuk ibadah dan menjadi 

khalifah. Konsepnya adalah ibadah yaitu mengabdikan diri kepada Tuhan, khalifah yaitu 

sebagai pemakmur muka bumi. Anak didik diperkenalkan bahwa mereka punya peran di 

muka bumi ini, peran itu tidak harus selalu sama, peran itu tidak harus sebagai pemimpin 

saja. Berperan,  beraktivitas, sudah menjadi khalifah, itulah konsep yang kita terapkan ke 

anak didik kita. Ada tiga  pilar, jadi akhlaqul karimah, akhlaqul karimah itu mulai dari sikap  

hidup, lalu ada akidah, Al-Quran, ibadah, berinteraksi dengan alam, diantaranya interaksi 

dengan alam mulai dari lingkungan, kebersihan.  

Penjabaran konsep tersebut ada yang khas yang muncul dalam sekolah alam dan 

mungkin sulit ditemui disekolah lain adalah bertani dan berternak, bertani dan berternak yang 

menjadi andalan program di sekolah alam. Akhlaqul karimah ini sebagai bingkai sehingga 

semua pelajaran, misalnya sedang belajar IPA, belajar matematika, semuanya belajar agama 

dulu anak didik mengetahui tujuan dari proses belajar itu sendiri.  Belajar matematika adalah 

bentuk kecintaan pada Allah. Belajar berwirausaha harus sesuai dengan syariat islam, artinya 

tidak boleh menipu harus jujur dan lain sebagainya. Hal ini menjadi landasan selain falsafah 

ilmu pengetahuan itu sendiri. Kurikulum yang ada di Diknas dikolaborasikan misalnya  

Bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS. Perbedaannya adalah adalah kurikulum leadership, 

leadership ini artinya membangun kepemimpinan anak,  ke khalifahan , peran manusia , apa 

memiliki sifat-sifat karakter-karakter dasar walaupun sekolah tidak menerapkan kurikulum 

berbasis Pendidikan karakter tapi benar - benar mengedepankan karakter dalam pembelajaran 
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mulai dari ini aktivitasnya dan program-programnya misalnya melalui out bound yang 

dilaksanakan setiap hari mulai dari TK sampai SMA.   

Berbicara tentang design kurikulum wirausaha adalah suatu kurikulum yang belum 

terlalu baku. Walaupun sudah dijalankan lebih dari 8 tahun namun masih terus berubah 

menuju ke arah perbaikan. Ruang explorasi sangat tinggi sesuai dengan karakter wirausaha 

itu sendiri. Hal ini diperkaya dengan kajian-kajian internal , berbagai penelitian internal 

maupun eksternal yang dilaksanakan oleh pihak lain.  

Evaluasi menjadi bagian dari merancang kurikulum di sekolah. Evaluasi keberhasilan 

berkaitan dengan membangun akhlaqul kariamah, falsafah ilmunya.  Evaluasi dalam 

kurikulum selalu berkaitan dengan penilaian. Penilaian mata pelajaran wirausaha tidak 

dikuantifikasikan. Penilaian dilakukan secara kualitatif.  Penilaian meliputi karakter anak 

misalnya berani berjualan, menghadapi tantangan yang luar biasa. Proses anak berani 

berjualan, berani menawarkan. Evaluasi dibagi menjadi tiga, yaitu nilai angka, penilaian 

secara kualitatif, penilaian indikator yang disebut dengan groovy. Groovy wilayah 

penilaiannya seperti ketika anak sering senyum, bersikap biasa saja, bersedih, terlihat 

mandiri. Ketika anak senyum dimasukkan ke kisaran nilai yang sudah ditetapkan kemudian  

dirata-ratakan, tapi bagi guru , nilai angka itu menjadi tidak terlalu penting.  Nilai kualitatif 

didasarkan pada karakter, misalnya ada anak berani, anak bisa melihat peluang, anak bisa 

menghadapi tantangan. Hal ini dimasukkan dalam kurikulum kewirausahaan. Kemudian ada 

yang sifatnya keterampilan, paling dasar anak bisa mengenal uang.  Bertani dan berternak 

juga diajarkan sebagai keterampilan. Anak bisa memahami konsep beternak dan 

membedakan terlebih dahuu antara  berternak ayam petelor dan ayam pedaging.   
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Praktek langsung dalam  kurikulum kewirausahaan sangat dianjurkan. Sekolah alam 

mengajarkan keterampilan beternak ayam yaitu kelas  5 dengan ayam petelor, kelas 6 ayam 

pedaging, Dengan praktek langsung dan bertukar informasi anak didik akan mengetahui 

perbedaannya. Ayam pedaging kegiatannya adalah pada perawatan . Banyak biaya yang 

harus dikeluarkan, misalnya untuk pakan yang memerlukan biaya cukup banyak, biaya 

perawatan dan sebagainya. Selama proses pembesaran itu sampai masa panen baru 

menghasilkan. Hal ini berbeda dengan konsep ayam petelor. Setiap hari produksi sehingga 

siswa dapat menjual hasil telor dari peternakannya sendiri Analisis situasi secara sederhana 

diajarkan sebagai keterampilan wirausaha beternak ayam.  

Kurikulum kewirausahaan SD Alam mencakup ketrampilan produksi, distribusi dan 

juga promosi. Konsep pertumbuhan dan perkembangan dalam usaha juga diajarkan sesuai 

dengan tinkat usia anak. Bahkan secara sederhana konsep design bisniberwirausaha selalu 

diawali dengan design bisnis yang melibatkan anak, guru, bahkan orang tua murid. 

Muncullah dua konsep, ada konsep harian, ada konsep terjadwal.  Anak juga mengenal 

konsep jualan ada konsep gajian. Konsep gajian ini sangat menarik buat anak sehingga 

mereka merasakan juga gajian setelah setiap hari berusaha. 

Konsep uang juga dikenalkan melalui pengelolaan uang termasuk untuk modal, biaya 

produksi, promosi dan juga mengelola uang gajian. Membangun benchmark menjadi bagian 

dari kurikulum. Ada seorang siswa, namanya Cendekia yang sudah bisa membangun 

benchmark sebagai produsen es lilin sehingga terkenal menjadi “tukang es” , siapa saja haus 

bisa mencari Kia untuk mendapatkan es lilin. Kia sudah bisa memperoleh uang jajannya 

sendiri.  
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Wirausaha adalah kemampuan dasar yang seharusnya dimiliki seseorang termasuk 

pada anak-anak. Kemampuan ini membuat seseorang bisa bertahan hidup (survival). 

Landasannya adalah bahwa dalam masa keemasan rosul dan para sahabat, bahwa wirausaha 

ini menjadi dasar kehidupan, kemudian Allah menjamin peluang rezekinya lebih banyak dari 

pada pegawai.  Konsep wirausaha ini adalah konsep yang melabrak tataran keumuman. Pada 

masa lalu  apabila anak berjualan di sekolah sering merasa malu.  Namun sekarang anak-anak 

sudah dilatih keberaniannya untuk berdagang. Konsep sekolah alam kembali ke alam. Hal ini 

untuk merespon kondisi dimana sekarang ini muncul kecenderungan pindah ke hal-hal yang 

bersifat modern 

Wirausaha itu adalah ilmu kemandirian kemudian kemampuan sehingga wirausaha ini 

menjadi sesuatu yang sifatnya wajib ada untuk semua jenjang dari TK sampai SMA.  

Tahapan wirausaha adalah mengenal ketrampilan wirausaha terlebih dahulu, mulai dari 

produksi, kemudian distribusi baru konsumsi. Anak didik mengenal proses dari hulu ke hilir.  

Mulai dari produksi , distribusi, dan konsumsi.  

Etika juga menjadi bagian dari kurikulum wirausaha yang disampaikan di SD alam. 

Etika berbisnis sangat penting ditanamkan dan dibangun sejak dini. Kejujuran, tidak 

merugikan orang lain, menjaga kesopanan menjadi penting. Cara menawarkan menjadi 

sorotan guru Bagi siswa yang masih duduk di kelas satu atau dua terkadang hanya 

berdasarkan pada semangat dan pemberani, sehingga sering mengabaikan kesopanan. Penah 

mereka menawarkan dagangan ketika sedang berlangsung rapat guru. Kesempatan ini 

dimanfaatkan guru untuk megajarkan siswa menggunakan etika yang sopan terutama ketika 

akan menawarkan barang dagangan. 
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Cara guru dalam  mengembangkan materi pendidikan kewirausahaan dapat dilihat dalam 

bagan berikut : 

 

 

 

 

 

Gambar 3.  Bagan Pengembangan Materi Pendidikan Kewirausahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengembangan Materi Pendidikan Kewirausahaan 
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5.2.2. Cara guru membangun  kredibilitas pada anak dalam menyampaikan nilai-nilai 

kewirausahaan. 

Sekolah Dasar Alam menerapkan konsep guru seperti ayah dan ibu dalam keluarga. 

Konsepnya laki-laki dan perempuan, jadi ada Bapak dan Ibu Guru yang menjadi wali kelas. 

Konsepnya pendekatan ayah dan ibu, bapak guru sebagai sosok bapak,  ibu guru sebagai 

sosok ibu, karena untuk menyelesaikan suatu masalah, ada pendekatan bapak ada pendekatan 

ibu. Karakter laki-laki dan perempuan juga berbeda, pola pikirnya juga beda. Selain 

kemampuan, profesi guru adalah passion bagi sebagian besar guru di SD alam. Hal ini yang 

mengawali guru dalam membangun suasana belajar pada anak didiknya. Guru bukan segala-

galanya. Bahkan guru juga belajar dari anak. Kurikulum wirausaha ini menerapkan konsep 

guru dan anak bermitra bersama dalam kegiatan wirausaha.  

Guru kelas menjadi motor terutama untuk tingkat Sekolah Dasar. Untuk anak kelas 

satu sampai tiga  sampai 3 konsep kegiatan wirausaha berasal  dari guru. Namun 

pelaksanaannya merupakan kolaborasi bersama. Sedangkan untuk siswa kelas 4, 5, dan 6, 

guru mendampingi anak termasuk dalam manajemen yang menjadi bagian penting kurikulum 

wirausaha. Misalnya pada kegiatan festival budaya, anak-anak memakai pakaian adat dan 

berjualan makanan khas daerah tersebut, sesuai dengan asal usul mereka masing-masing.  

Ada yang berasal dari Madura,  Kalimantan, Papua . Keberagaman makanan yang dijual di 

festival budaya seperti papeda, sate, rendang, dsb. Wirausaha yang bertemakan budaya 

nusantara. Siswamengenal berbagai budaya dalam kegiatan wirausahannya. Bahkan mereka 

juga berkolaborasi dengan orang tuanya, terutama pada penyediaan makanan khas daerah.  

Guru berupaya secara maksimal untuk memberikan pengalaman utuh pada anak-anak, 

walaupun jenjangnya beda-beda, dan setiap tahun projectnya juga berbeda, namun 

keragaman itulah yang dikenalkan.  
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Untuk lebih  jelasnya cara guru membangun  kredibilitas pada anak dalam 

menyampaikan nilai-nilai kewirausahaan dapat dilihat dalam tabel berikut : 

 

 

 

 

              Gambar 4. CaraGuru Membangun Kredibilitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membangun kredibilitas 
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5.2.3. Guru membangun motivasi anak dalam menciptakan sesuatu yang baru dan 

unik, mengembangkan kreativitas.  

Kreativitas di level anak-anak mereka masih mengenal berbagai jenis bidang yang 

diwirausahakan, banyak juga yang muncul idenya dari anak-anak Brain storming terlebih 

dahulu. Siswa memulainya dengan curah gagasan terlebih dahulu. Istila keren mereka harus 

dirapatkan. Kreativitas tidak hanya sebatas pada ide kegiatannya saja, tetapi juga ke bagian 

produksi,  asset, sumber dana. Bahkan mereka sudah dapat merencanakan hasil atau 

keuntungan yang akan diperoleh. Bahkan dalam kreativitas mereka sudah berpikir tentang 

asset yang akan dimiliki walaupun sifatnya masih sederhana dan masih ada bantuan orang 

tua,  guru.  Mereka memahami alurnya, bahwa menghasilkan sesuatu itu butuh kerja keras, 

ada prosesnya.   

Sering sekali ditemui mental anak-anak yang dengan mudah mendapatkan sesuatu 

dengan hanya meminta bantuan orang tua. Di sini untuk memperoleh sesuatu mereka harus 

kreatif, dan mewujudkan kreativitasnya dengan bekerja keras. Orang tua dan guru berusaha 

membantu anak mewujudkan kreativitasnya. Misalnya ada orang tua yang memberikan 

modal dengan kesepakatan misalnya, keuntungan harus menjadi modal lagi. Sumber dana itu 

kegiatan wirausaha ini ada 2 ada yang dari dana Kegiatan Belajar Mengajar dan ada dari dana 

orang tua.  

Untuk mengembangkan kreativitas ada dua jenis wirausaha yang diterapkan,  

wirausaha mandiri dan wirausaha kelompok. Wirausaha mandiri itu biasanya merupakan 

kolaborasi dengan orang tua ketika akan berwirausaha dengan tema bebas. Bentuk kolaborasi 

misalnya dengan berwirausaha bertema makanan basah, kue basah, semua kue basah.  . 

Namun ada juga yang berupa kelompok. Kelompok lebih mudah karena modalnya patungan 

dan juga ditambah dana dari sekolah untuk kegiatan belajar mengajar.  Anak mengenal modal 
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, konsep gajian, untung, rugi. Rugi misalnya, tidak laku atau ada dagangannya jatuh dan 

sebagainya. 

Bentuk kreativitas sangat beragam. Secagai contoh siswa memiliki proyek Bahasa 

Indonesia, yang mewujudkan kreativitasnya dalam kegiatan wirausaha. Mereka memutar 

film, melakukan promosi melalui flyer, leaflet, braodcast, dan menjual tiket untuk umum. 

Guru membantu dengan publikasi  grup guru-guru, sekolah. Siswa juga diajarkan kreativitas 

dan kemampuan menambah nilai dari produk atau jasa. Diperkenalkan nilai tambah dalam 

bisnis misalkan pesan antar tanpa biaya,  service excellent. Kreativitas guru sangat membantu 

memotivasi siswa dalam mengembangkan ide-idenya.  

 

Cara guru membangun motivasi anak dalam menciptakan sesuatu yang baru dan unik dapat 

lebih jelas terlihat dalam bagan berikut  : 

 

 

 

Gambar 5. Bagan cara membangun motivasi anak dalam kewirausahaan 

membangun motivasi anak dalam kewirausahaan 
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5.2.4. Membangun Kemandirian Anak 

Awalnya kemandirian dibangun melalui kegiatan secara fisik. Kegiatan yang sifatnya 

instalasi, flying fox, kemudian bermain ketinggian, air kedalaman, instalasi alat untuk 

pengaman tubuh, halang rintang, benteng  takeshi. Hampir  semua area disekolah dijadikan 

instalasi. Kostum untuk kegiatan fisik dan alat penunjangnya dibuat sesuai standar keamanan.  

Kegiatan real out bound,  dan berkemah yang menjadi kegiatan paling dasar. 

 Pendidikan dasar berkemah menggunakan  area sekolah khusus untuk kelas satu 

sampai tiga. Kelas empat sampai kelas enam menggunakan area di luar sekolah. Area-area 

perkemahan di hutan , berkemah itu di pinggir pantai . Untuk real out bound  konsep 

namanya matra. Matra itu wilayah, satu tahun ini bicara matra air, matra air itu kegiatan yang 

berkaitan dengan wilayah perairan, dalam kata kurung wilayah perairan darat, sungai, danau 

kolam,  mulai dari hulu sampai hilir. Siswa belajar mengenal wilayah teritorial sampai 

mengenal aktivitas sosial. Sebagai contoh kelas enam berkemah dan bermasyarakat. 

Bermalam di pemukiman penduduk, membantu masyarakat, berternak, bertani.  

Mangenalkan juga konsep safety procedure, belajar survive seperti menolong diri sendiri dan 

teman lainnya.  

Cara membangun kemandirian diantaranya juga melalui kegiatan fieldtrip. Siswa akan 

berkunjung ke pusat-pusat kerajinan, pusat-pusat produksi dan sebagainya. Ada juga fieltrip 

yang sifatnya ekspedisi dengan  skala yang lebih besar. Siswa dilibatkan dari proses awal 

sampai akhir.  Proses perencanaan dibantu oleh guru, namun siswa yang berperan ke mana 

fiel trip akan dilakukan.  

Proyek  kelas yang dilakukan juga membangun kemandirian siswa. Keuntungan yang 

diperoleh dari proyek yang diselenggarakan bahkan disimpan dan akan dikembalikan ke 

siswa dalam bentuk lain, misalnya menyelenggarakan kegiatan baru. Kemandirian siswa 
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dalam menyelenggarakan project didukung oleh dana yang diperoleh dan dikelola sendiri 

oleh siswa. Sekolah tetap melakukan dukungan dengan pendampingan baik fisik dan 

pemikiran dari guru-guru dan pendanaan untuk kegiatan mengajar.   

Kemandirian ini diperluas dengan sistem kolaborasi. Selain berkolaborasi dengan 

guru, orang tua siswa, juga dibangun kolaborasi antar kelas dan dengan pihak di luar sekolah. 

Kolabrasi di bidang industri makanan, industri hiburan, misalnya membuat café. Semua area 

di sekolah dapat menjaditempat berjualan siswa. Misalnya di area mainan anak-anak, play 

ground dibuat konsep baza yan dilengkapi dengan hiburan menampilkan keativitas seni 

siswa. Kemandirian ini dimulai dari penyelenggaraan kelas kecil, kemudian berkembang 

menjadi kolaborasi kelas, melibatkan orang tua dan skala besar mendatangkan pihak luar 

untuk bekerjasama. Contoh kelas empat penah membuat bioskop dengan menjual tiket dan 

bekerjasama dengan pihak luar.  
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Bagan berikut menggambarkan bagaimana guru membangun kemandirian pada siswa dalam 

pembelajaran kewirausahaan 

 

 

 

 

 

 

   Gambar 6. Bagan cara membangun kemandirian pada anak 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membangun kemandirian 
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Kewirausahaan menjadi bagian penting dalam peningkatan kehidupan bangsa. 

Membangun kewirausahaan tidak sekedar berorientasi pada kemampuan produksi dan 

distribusi saja. Kewirausahaan berkaitan erat dengan membangun karakter. Membangun 

karakter kewirausahaan hendaknya dilakukan sejak dini misalnya melalui kegiatan 

pendidikan.  Membangun karakter kewirausahaan dilakukan oleh guru di sekolah .  

Berikut ini bagan hasil penelitian yang menunjukan bagaimana pembelajaran 

kewirausahaan dilakukan oleh guru disekolah : 

 

 

 

Gambar 7. Bagan hasil penelitian 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

     6.1. Kesimpulan 

1. Pengajaran kewirausahaan di sekolah sangat ditentukan oleh bagaimana materi 

pendidikan kewirausahaan yang disusun. Materi kewirausahaan sangat luwes dan 

akan selalu berkembang karena harus selalu merespon terhadap perkembangan yang 

ada. Namun dasar yang kuat dalam membangun materi adalah adanya filosofi yang  

mendasari materi tersebut. Tujuan yang sudah di susun menjadi faktor kuat arah 

materi yang disusun untuk siswa di sekolah dasar alam. Pengajaran kewirausahaan di 

Sekolah Dasar Alam ini melibatkan berbagai pihak selain siswa dan guru. Orang tua 

dan pihak eksternal juga banyak terlibat dalam berbagai kegiatan untuk mendukung 

pelaksanaan materi kewirausahaan yang telah disusun.  

2. Guru membangun kredibilitas pada anak dalam menyampaikan nilai-nilai 

kewirausahaan. Kredibilitas yang dibangun akan memudahkan penerimaan nilai-nilai 

kewirausahaan yang disampaikan oleh guru. Dengan kemampuan guru dalam 

menyampaian materi, kemampuan manajemen guru dalam mendampingi siswa 

berwirausaha menjadi faktor kepercayaan siswa pada guru. Pendampingan yang 

dilakukan secara terus menerus disamping keahlian yang dimiliki juga menjadi cara 

guru membangun kredibilitas. Guru juga mengembangkan kemampuan menganalis 

sehingga siswa memahami apa yang dilakukan dalam kegiatan kewirausahaan secara 

konseptual dan dapat menerima nilai-nilai yang diajarkan.  

3. Kemampuan motivasi guru sangat diperlukan terutama dalam mendorong anak untuk 

mengembangkan kreativitasnya. Mengembangkan sesuatu yang baru dan unik 

menjadi faktor penting membangun nilai-nilai kewirausahaan. Daya kreativitas anak 

melihat dari perkembangan usianya cukup besar. Namun memerlukan faktor 
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pendorong. Disinilah peran guru melakukan dorongan melalui berbagai cara. Di SD 

Alam guru mendampingi langsung dilapangan, memberikan reward atau pujian 

langsung pada anak. Guru juga membantu anak memahami kondisi ke depan sehingga 

anak termotivasi mengembangkan berbagai kreativitas untuk meningkatkan 

kemampuan kewirausahaannya.  

4. Kemandirian adalah karakter penting yang harus dibangun pada anak dalam 

mengembangkan nilai-nilai kewirausahaan. Di SD Alam, pengembangan kemandirian 

dimulai dari kegiatan secara fisik misalnya melalui kegiatan out bound. Dalam 

kegiatan fisik anak dilatih untuk membangun diri dan sosialnya. Selain membangun 

kekeuatan diri, anak juga dilatih mengembangkan kemampuan sosialnya. 

Kemandirian ini akan sangat membantu anak mengembangkan kewirausahaannya.  

 

 

     6.2. Saran 

1. Kekhasan SD Alam adalah pengembangan kurikulum kewirausahaan yang sudah 

cukup baik. Namun perlu terus mngembangkan kurikulumnya dengan adanya 

keterlibatan berbagai pihak sehingga terbangun kurikulum secaa lebih utuh.  

2. Perlunya mencari formula evaluasi dan penilaian yang tepat dalam proses belajar  

sehingga akan membantu anak mencapai  target dalam kegiatan belajar mengajar.  

 

 

 

 

 

 

:: repository.unisba.ac.id ::



69 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Axelsson, Karin, Hägglund, Sara, & Sandberg, Anette. (2015). Entrepreneurial Learning in 

Education Preschool as a Take-Off for the Entrepreneurial Self. Journal of Education and 

Training, 2 (2), 40-58.  

 

Bungin, H.M. Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik 

dan Ilmu Sosial lainnya.Jakarta : Kencana 

 

Chandran, Rona, & Ariffin, Mohd Yahya Mohammed. (2015). Beyond Arbitrary Labels: 

Understanding Ethnic Identity Development among Chindians. SEARCH: The Journal of 

the South East Asia Research Centre for Communications and Humanities, 7 (2), 1-17.  

 

Christianti, Martha, Cholimah, Nur, & Suprayitno, Bambang. (2015).  Development of 

Entrepreneurship Learning Model for Early Childhood. Asia Pacific Journal of 

Multidisciplinary Research, 3 (3), 65-70.  

 

Department of Social and UNDP 

 

Gartanti, W. T. 2009. Pola Komunikasi Guru dalam Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah 

Inklusi: Studi Fenomenologi tentang Pola Komunikasi Guru dalam Kegiatan Belajar 

Mengajar di SD Hikmah Teladan Cimahi. Tesis. Bandung: Program Pascasarjana 

UNPAD. 

 

IDP Norway. Lokakarya Nasional tentang Pendidikan Inklsuif: www.idp-

europe.org/indonesia/start.htm 

 

Kuswarno, Engkus. 2011. Etnografi Komunikasi. Bandung: Widya Padjadjaran 

 

Moleong, Lexy.J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif : edisi revisi. Bandung : Remaja 

Rosdakarya 

 

Mubarok,  Mufti.  2013.  Manajemen  Praktis  Kewirausahaan.  Surabaya:  Graha  Pustaka  

Media Utama 

 

 

Mulyana, Deddy & Solatun. 2007. Metode Penelitian Komunikasi : Contoh-contoh 

Penelitian Kualitatif dengan Pendekatan Praktis. Bandung : Remaja Rosdakarya 

 

Kasali, Rhenald. 2007. Re-Code Your Change DNA. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 

 

Kasali, Renald. 2010. Cracking Zone. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 

 

Rachmadyanti, Putri, & Wicaksono, Vicky Dwi. Pendidikan Kewirausahaan Bagi Anak Usia 

Sekolah Dasar. Seminar Nasional Inovasi Pendidikan: Inovasi Pembelajaran Berbasis 

Karakter Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. Conference Proceedings. 

Retrieved February 2017 from: 

http://www.Jurnal.Fkip.Uns.Ac.Id/Index.Php/Snip/Article/Download/8960/6521.  
 

Sadulloh, Uyoh, dkk. 2011. Pedagogik. Bandung. Alfabeta 

:: repository.unisba.ac.id ::



70 
 

Tempo.co. (2016). Menangkan MEA, Jokowi: RI Perlu 5,8 Juta Pengusaha Muda Baru. 

Retrieved March 2017 from: https://m.tempo.co/read/news/ 

2016/05/23/092773404/menangkan-mea-jokowi-ri-perlu-5-8-juta pengusaha-muda-baru. 

 

Triwardhani, Ike Junita.2012. Komunikasi Anak di Sekolah Inklusif. Bandung: Unpad Press. 

 

Triwardhani , Ike Junita. 2015. Model Pendidikan Inklusif untuk Pengembangan Kapasitas  

Kewirausahaan Masyarakat Miskin. Penelitian Strategis Nasional Dikti. 

 

Usman, Moh. Uzer. 1994. Menjadi Guru Professional. Bandung. PT Remaja Rosdakarya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:: repository.unisba.ac.id ::

https://m.tempo.co/read/news/2016/05/23/092773404/menangkan-mea-jokowi-ri-perlu-5-8-juta-pengusaha-muda-baru
https://m.tempo.co/read/news/2016/05/23/092773404/menangkan-mea-jokowi-ri-perlu-5-8-juta-pengusaha-muda-baru


71 
 

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota 

BIODATA KETUA PENELITI 

I. IDENTITAS DIRI 

1.1 Nama Lengkap (dengan Gelar) Dr. Ike Junita Triwardhani,S.Sos.,M.Si. 

1.2 Jabatan Fungsional Lektor Kepala 

1.3 NIDN 0418067204 

1.4 Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 18Juni 1972 

1.5 Alamat Rumah Jalan Ligar Jaya 6 Bandung 

1.6 Nomor Telepon/ Faks 022-2505668 

1.7 No HP 085220080484 

1.8 Alamat Kantor Jalan Taman Sari No 1  Bandung 

1.9 Nomor Telepon/ Faks Telp. 022-2504962, faks. 022-2530705 

1.10 Alamat e-mail junitatriwardhani@yahoo.com 

1.11 Matakuliah yang diampu 1. Wirausaha Komunikasi 

2. Dasar-dasar Manajemen Komunikasi 

3. Komunikasi Antarpribadi 

4.Komunikasi Organisasi 

 

II. RIWAYAT PENDIDIKAN 

No Program S-1 S-2 S-3 

2.1 Nama PT UNDIP UNPAD UNPAD 

2.2 Bidang Ilmu Ilmu Komunikasi Komunikasi Ilmu Komunikasi 

2.3 Tahun Masuk 1991 2000 2008 

2.4 Tahun Lulus 1996 2002 2011 

2.5 Judul Skripsi/ 

Tesis/Disertasi 

Iklan Testimonial 

sebagai Agen 

Ikonoklasme 

Komunikasi Persuasif 

Guru dalam 

Menumbuhkan 

Kreativitas Siswa 

Pola Komunikasi 

Siswa di Sekolah 

Inklusif 

2.6 Pembimbing/ 

Promotor 

Dr.Darmanto 

Djatman 

Prof.Samsunuwijati 

Mar‟at 

Prof.Dr.Engkus 

Kuswarno,M.S 
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III. PENGALAMAN PENELITIAN 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah dana (Rp) 

     

1 2016 Pola Supportive Ccommunication dalam 

Mengembangkan Kewirausahaan Ibu 

Rumah Tangga 

LPPM Unisba 18.000.000 

2 2014-

2016 

Model Pendidikan Inklusif untuk 

Pengembangan Kapasitas Kewirausahaan 

Masyarakat Miskin. Penelitian 

Dikti 247.500.000 

3 2015 Model Komunikasi Orangtua kepada 

Anak dalam Pengendalian Penggunaan 

Media Digital  

LPPM Unisba 18.000.000 

4 2013 Metode Pendampingan Komunikasi Anak 

Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif 

(Ketua peneliti) 

Dikti 40.000.000,00 

5 2013 Komunikasi Terapeutik dalam 

Pendampingan ABK 

LPPM Unisba 14.000.000,00 

6 2011 Komunikasi Anak di Sekolah Inklusif 

(peneliti utama) 

Dikti 20.000.000,00 

7 2011 Pola Komunikasi Pekerja Anak di Industri 

kecil (peneliti utama) 

LPPM Unisba 10.000.000,00 

8 2010 Komunikasi Persuasif Helper pada Siswa 

ABK di Sekolah Inklusif Pendidikan Anak 

Usia Dini (peneliti utama) 

LPPM Unisba       10.000.000,00 

9 2010 Pengaruh Motivasi terhadap Keberhasilan 

Studi Mahasiswa (anggota peneliti) 

BK Mankom 

Fikom Unisba 

        3.000.000,00 

 

 

IV PENGALAMAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

No Tahun Judul PKM Pendanaan 

Sumber Jumlah  

1 2017 Pelatihan Supportive Communication 

dalam Membangun Relasi Bisnis untuk 

LPPM Unisba 14.000.000 
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Ibu Rumah Tangga 

2 2016 Pelatihan Komunikasi Efektif pada 

Pendidikan Nonformal bagi Pekerja 

Anak 

LPPM Unisba 14.000.000 

3 2014 Pelatihan Metode Komunikasi 

Persuasif Guru dan Helper pada 

sekolah PAUD Inklusif di Bandung 

LPPM Unisba 8.000.000 

4 2013 Seminar Bahaya Video Game pada 

Anak (Kerjasama dg NXG untuk Guru 

SD dan SMP) 

Next Generation dan 

FIKOM Unisba. 

2.000.000 

5 2011 Pelatihan Teknik Presentasi untuk 

siswa MAN 2 Bandung 

Manajemen 

Komunikasi FIKOM 

Unisba 

2.000.000 

6 2010 Pelatihan Teknik Presentasi untuk 

siswa Pesantren Banjaran Bandung 

Manajemen 

Komunikasi Fikom 

Unisba 

2.000.000 

 

 

V PENGALAMAN PENULISAN ARTIKEL ILMIAH 

No Tahun Judul Artikel Kegiatan Luaran 

1 2016 Inclusive Education for Fishermen 

Children in Cirebon, Indonesia 

8th ACAS International 

Conference, 26 Aug 

2016.  Ateneo de 

Manila University 

Philippines 
   
    

Proceeding 

2 2015 Sistem Komunikasi dalam 

Menghadapi Perkembangan Media 

Digital pada Anak 

Seminar Nasional ISKI Proceeding 

3 2013 Model Kampanye untuk Tanggung Jawab 

Sosial Perusahaan pada Lingkungan 

Seminar Nasional 

Komunikasi di Univ. 

Bina Darma Palembang 

Proceeding 

4 2013 Komuniksi Antarpribadi dalam 

Membangun Suasana Belajar di Sekolah 

Inklusif 

Seminar Besar Nasional 

Ikatan Sarjana 

Komunikasi (ISKI) 

Padang 

Proceeding 

ISBN: 978-

602-14699-

0-3 

5 2012 Inclusiveness and Religiosity: a Study of 

Religio-Inclusive Culture in Children 

Education Communication 

Jogja International 

Conference of 

Communication 2012 

Communication in 

Culture: Whose 

Proceeding 
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 Culture? 

6 2012 Pengembangan Komunikasi Persuasif 

sebagai Upaya Preventif  

dalam Sistem Pertahanan dan Keamanan 

Rakyat Semesta 

 

Konferensi Nasional 

ASPIKOM 

Komunikasi Militer, 

Perang Modern, dan 

Pengembangan 

Ketahanan Nasional 

Di Universitas 

Pembangunan Nasional 

“Veteran” Yogyakarta 

Proceeding 

7 2012 Komunikasi Persuasif Helper di Sekolah 

Inklusif 

Seminar Nasional 

Penelitian dan PKM: 

Sosial, Ekonomi dan 

Humaniora 

Proceeding 

ISSN no 

2089-3590 

vol 3 no 1 

Th 2012 

8 2011 Program Corporate Social Responsibility  

sebagai Upaya Membangun Brand Image 

Perusahaan 

Seminar Nasional 

Branding Universitas 

Brawijaya Malang 

Proceeding 

9 2011 Pengelolaan Komunikasi Pekerja Anak di 

Industri Kecil Boneka Kain Kopo 

Bandung 

Mimbar Jurnal Sosial 

dan Pembangunan. 

Terakreditasi SK Dikti 

n0 64a/Dikti/Kep/2010 

Jurnal 

 

 

            Bandung, Agustus  2018 

 

 

     Dr. Ike Junita Triwardhani,S.Sos.,M.Si.                    
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Biodata Anggota  

 

 

Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 

Nama Perguruan Tinggi UNPAD UNPAD 

Bidang Ilmu Komunikasi Komunikasi 

Tahun Masuk-Lulus 1994-1998 2006-2010 

Judul Skripsi/Thesis Program “Sistem Koordinasi 

Sekolah Strategis” dalam upaya 

Pembentukan Corporate Image 

Pola Komunikasi Guru 

dalam Kegiatan Belajar 

mengajar di Sekolah Inklusi 

 

Pengalaman Penelitian 

No Tahun Judul Penelitian Pendanaan 

Sumber Jumlah dana (Rp) 

1 2017 Model Supportive Communication bagi 

Ibu Rumah Tangga Pengusaha Industri 

Rumahan 

Dikti 75.000.000,00 

2 2016 Model Supportive Communication dalam 

Mengembangkan Kewiraausahaan Ibu 

RumahTangga 

LPPM Unisba 18.000,000,00 

Nama Lengkap Wulan Tri Gartanti S.Sos., M.Ikom 

Jabatan Fungsional Lektor 

Jabatan Struktural Penata / III C 

NIP/NIK D.00.0.339 

Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 21 April 1975 

Alamat Rumah Jl. Haur koneng no 75 Citeurep Cimahi 

Nomor Telp/HP 08122050411 

Alamat Kantor Jl. Tamansari no 20 

Nomor Telp/Faks (022) 4203368 

Alamat e-mail gartanti@yahoo.com 

:: repository.unisba.ac.id ::

mailto:gartanti@yahoo.com


76 
 

3 2016 Model Komunikasi Pendidikan Nonformal 

bagi Pekerja Anak 

Dikti 50.000.000,00 

4 2015 Model Komunikasi Pendidikan Nonformal 

bagi Pekerja Anak 

Dikti 75.000.000,00 

5 2014 Model komunikasi orangtua kepada anak 

dalam pengendalian penggunaan media 

digital 

LPPM Unisba 14.000.000,00 

6 2013 Metode Pendampingan Komunikasi Anak 

Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusif 

Dikti 40.000.000,00 

7 2012 Komunikasi Terapeutik dalam 

Pendampingan ABK 

LPPM Unisba 14.000.000,00 

8 2011 Pola Komunikasi Pekerja Anak di Industri 

kecil  

LPPM Unisba 10.000.000,00 

9 2010 Komunikasi Persuasif Helper pada Siswa 

ABK di Sekolah Inklusif Pendidikan Anak 

Usia Dini  

LPPM Unisba          

10.000.000,00 

10 2007 Kajian Konsep Tanggungjawab Sosial 

Korporat (Corporate Social Responsibiity) 

dalam Kegiatan Community Relations. 

LPPM Unisba             

8.000.000,00 

11 2003 Metode Komunikasi pada Pengajaran 

Musik untuk Anak 

. LPPM 

Unisba 

            

8.000.000,00 

BAB I  

 

Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat 

No Tahun Judul PKM PENDANAAN 

Sumber  Jumlah (Rp) 

1 2017 Pelatihan Supportive Communication bagi 

Ibu Rumah Tangga Agen Pemasar 

LPPM 

Unisba 

14.000.000,00 

2 2016 Pelatihan Komunikasi Efektif pada 

Pendidikan Nonformal untuk Pekerja 

Anak 

LPPM 

Unisba 

14.000.000,00 

3 2015 Pelatihan Komunikasi Pendampingan 

Orangtua Terhadap Anak Dalam 

Penggunaan Media Digital 

LPPM 

Unisba 

14.000.000,00 

4 2014 Pelatihan Penulisan Kreatif di Pondok 

Pesantren Miftahul Ulum Ciamis 

Fikom 

Unisba 
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5 2014 Pelatihan metode komunikasi persuasif  

bagi guru dan helper di sekolah inklusif 

pada sekolah PAUD di Bandung 

LPPM 

Unisba 

20.000.000,00 

6 2012 Pengabdian KepadaMasyarakat (PKM) 

Bidang Kajian PR FIKOM UNISBA di 

Pondok Pesantren Persis 99 Rancabango 

Garut judul makalah : “Keterampilan 

Menulis Khas Humas” 

 

Bidang 

Kajian 

Humas 

Fikom 

Unisba 

 

 

 

PUBLIKASI ILMIAH 

No Tahu

n 

Judul Artikel Kegiatan Luaran 

1 2016 Komunikasi Antar Pribadi dalam 

Rancangan Komunikasi Pendidikan 

Nonformal Bagi Pekerja Anak 

Konferensi Nasional 

Komunikasi Aspikom 

2016 Pangkalpinang 

Prosiding 

Communicolo

gy & 

Kompetensi 

Komunikasi 

ISBN: 978-

602-60107-1-

1 

2 2015 Komunikasi Pendidikan Nonformal 

Pekerja Anak 

Seminar besar Nasional 

Ikatan Sarjana 

Komunikasi (ISKI)  

Solo 

Prosiding 

3 2015 Komunikasi Orang Tua terhadap 

Anak dalam Pendampingan 

Penggunaan Media Digital 

SnaPP 

Seminar besar Nasional 

Ikatan Sarjana 

Komunikasi (ISKI)   

Prosiding 

4 2014 Komunikasi Guru dalam 

Mengembangkan Potensi anak di 

sekolah Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) 

SnaPP (Seminar besar 

Nasional Ikatan 

Sarjana Komunikasi 

(ISKI)    

Prosiding 

5 2013 Komunikasi Antarpribadi dalam  

membangun suasana belajar di 

sekolah inklusif 

Seminar besar Nasional 

Ikatan Sarjana 

Komunikasi (ISKI)  

Padang 

Prosiding 

ISBN : 978-

602-14699-0-

3 

 

6 2012 Pengelolaan Komunikasi Pekerja 

Anak di Industri Kecil Boneka Kain 

Mimbar Jurnal social 

dan Pembangunan Vol 

Jurnal ISSN 

0215-8175 
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Kopo Bandung 28, No 2,Desember 

2012 

7 2012 News on Indonesia and Malaysia 

Conflict between Publicities and 

images 

Seminar SSIG/UiTM : 

Media and Regional 

Issues “Media as a 

Bridge Towards 

Understanding 

Regional Relations 

2012 

Preceeding  

SSIG 

(South_south 

Information 

gateway 

8 2012 Komunikasi Persuasif Helper di 

Sekolah Inklusif 

Seminar Nasional 

Penelitian dan PKM : 

Sosial, Ekonomi dan 

Humaniora 

Proceeding 

issn no 2089-

3590 vol 3 no 

1 th 2012 

9 2011 Pengelolaan komunikasi pekerja anak 

di Industri kecil Boneka kain Kopo 

Bandung 

Mimbar Jurnal social 

dan 

Pembangunan2.terakre

ditasi SK Dikti no 

64a/Dikti/Kep/2010 

Jurnal 

10 2010 Komunikasi guru dalam kegiatan 

belajar mengajar di sekolah inklusi 

jurnal studi komunikasi 

dan media diterbitkan 

oleh Balai Pengkajian 

dan Pengembangan 

Komunikasi dan 

Informatika 

 

Jurnal 

11 2008 Konsep CSR dalam kegiatan 

“community relations” 

dimuat dalam 

“Mimbar”, Jurnal 

sosial dan 

pembangunan 

Jurnal 

 

       Bandung, Agustus 2018 

 

 

 

       Wulan Tri Gartanti, S.Sos.,M.Ikom. 
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Biodata Anggota 2 

 

A. Identitas Diri 

1 Nama Lengkap (dengan gelar) Indri Rachmawati, S.Sos., M.Ikom. 

2 Jenis Kelamin Perempuan 

3 Jabatan Fungsional Assisten Ahli/IIIB 

4 NIP/NIK/Identitas Lainnya D.04.0.403 

5 NIDN 0417028104 

6 Tempat dan Tanggal Lahir Bandung, 17 Februri 1981 

7 Email momszie@gmail.com 

8 Nomor Telepon/HP 085220015929 

9 Alamat Kantor Jl. Tamansari No.1 Bandung 

10 Nomor Telepon/Faks (022) 4264070 / Fax (022) 4263895 

11 Lulusan yang telah dihasilkan  

12 Mata Kuliah yang Diampu 

Komputer Multimedia 

Komunikasi Antarpribadi 

Komunikasi Persuasi 

Perkembangan Teknologi Komunikasi 

Manajemen Media Massa 

Manajemen Kampanye 

Teori Komunikasi 

Dasar- Dasar Manajemen Komunikasi  

 

       

B. Riwayat Pendidikan 

 S-1 S-2 S-3 

Nama Perguruan Tinggi 

Universitas Islam 

Bandung 

 

 

Universitas Islam 

Bandung 

 

 

Bidang Ilmu 

 

Ilmu Komunikasi 

 

 

Ilmu Komunikasi 

 

 

Tahun Masuk-Lulus 

       

1999 - 2003 

    2009 - 2015  
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Judul Skripi/Tesis/ Disertasi 

Hubungan Antara 

Kebijakan Kenaikan 

TDL, Telepon, dan 

BBM oleh Presiden 

Megawati dengan 

Minat memilih PDIP 

Pada Pemilu 2014 

 

 

Persepsi Cantik 

Pada Mahasiswi 

Fikom Unisba 

 

Nama Pembimbing/Promotor 

Pembimbing 1 : Dr. 
O. Hasbiansyah, Drs., 

M.Si 
 

Pembimbing 2 : M. 
Rochim, S.Sos., 

M.Ikom 
 

 

Pembimbing 1 : Dr. 

O. Hasbiansyah, 

Drs., M.Si 

 

Pembimbing 2 : Dr. 

Dedeh Fardiah, 

Dra, M.Si 

 

 

 

 

C. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir 

(Bukan Skripsi, Tesis, dan Disertasi) 

No Tahun Judul Penelitian 
Pendanaan Keterlibatan 

Mahasiswa Sumber* Jml (Juta Rp) 

1 

 

2017 

 

“Ethnopedagogi Permainan 

Tradisional: Studi Kasus 

Pada Komunitas Hong 

dalam Melestarikan  

Permaian Tradisional” 

Fikom 

Unisba 
Rp. 10.000.000 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

 * Tuliskan sumber pendanaan baik dari skema penelitian DRPM maupun dari 

sumber lainnya. 
 

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 5 Tahun Terakhir 

No Tahun 
Judul Pengabdian Kepada 

Masyarakat 

Pendanaan Keterlibatan 

Mahasiswa Sumber* Jml (Juta Rp) 

1 

 
2014 

Komunikasi Efektif untuk 

guru Paud 
LPPM Rp. 14.000.000 

 

 

2 
2015 

Pelatihan Pemasaran 

Online Dikalangan 
LPPM Rp. 14.000.000 

Anggi Aditya 

Reindra 
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 Pengusaha Kecil 

Menengah 

Usmansyah 

Desi Ayu 

Lestari 

 

3 

 

2017 

Pelatihan Videografi 

(Vlog) bagi Santri 

Pesantren Al-Ikhlas 

Kuningan Jawa Barat 

Fikom 

Unisba 
Rp. 65.000.000 

 

   

 

 

 

 

                               Bandung, Agustus 2018 

     

                                                                                                     
 Indri Rachmawati, S.Sos.,MIkom 
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BIODATA MAHASISWA 1 

 

Nama Mahasiswa : Qotrunnada Rifqi Pratama Putra 

NPM : 10080013136 

Tempat dan Tanggal Lahir : Bandung, 15 Juli 1995 

Fakultas/Program Studi : Ilmu Komunikasi 

Asal SLTA : SMAN 1 Majalaya 

Alamat Rumah : Jalan Awi Bitung no. 50 Bandung 

Telpon/Fax : - 

HP : 08562235710 

Alamat e-mail : Qoqo.rifqi@gmail.com 

 

 

 

BIODATA MAHASISWA 2 

 

Nama Mahasiswa : Ricky Romadona TS 

Npm : 10080013253 

Tempat Dan Tanggal Lahir : Ponorogo, 18 Februari 1995 

Fakultas/Program Studi : Ilmu Komunikasi 

Asal SLTA : SMAN 3 Ponorogo 

Alamat Rumah : Jalan Merapi 46 Ponorogo 

Telpon/Fax : - 

Hp : 082228913722 

Alamat E-Mail : 3ro.ricky@gmail.com 

 

BIODATA MAHASISWA 3 

 

Nama Mahasiswa : Kartini 

Npm : 10080014093 

Tempat dan Tanggal Lahir : Bekasi, 8 April 1996 

Fakultas/Program Studi : Ilmu Komunikasi 

Asal SLTA : SMA Negeri 103 Jakarta Timur 

Alamat Rumah : Jalan Mataram No. 6 Jaka Permai Bekasi Barat 

Telpon/Fax : - 

Hp : 08561610621 

Alamat E-Mail : kartinisw@gmail.com  
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Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian 

 

Wawancara dengan Kepala Sekolah Alam Bandung 
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Kegiatan Wirausaha Kelas 4 Tema Daur Ulang 
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Kegiatan Wirausaha kelas 2 
Tema Kafe Nusantara 
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