
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah  

 Tingginya tingkat pengangguran di tanah air merupakan sebuah masalah 

yang belum bisa terselesaikan, setiap tahunnya jumlah pengangguran semakin 

bertambah seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sebagaimana yang  

dimuat pada website CNN Indonesia bahwa Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) 

Indonesia mengatakan jumlah pengangguran pada Februari 2015 mengalami 

peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2014 sebanyak 210 ribu jiwa. 

Sementara jika dibandingkan dengan Februari tahun lalu bertambah 300 ribu jiwa 

(Sari, 2017). 

 Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga 

mengatakan, bahwa jumlah pengusaha di Indonesia hanya sekitar 1,65 persen dari 

jumlah penduduk saat ini (Sasongko, 2017). Ini menunjukkan bahwa bangsa 

Indonesia masih kekurangan pengusaha, karena untuk dapat dikatakan sebagai 

negara maju diperlukan setidaknya 2% (dua persen) jumlah wirausaha dari 

seluruh jumlah penduduk. Dari data jumlah pengangguran dan jumlah pengusaha 

di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia masih kurang memiliki nilai-nilai 

kewirausahaan, karena masih banyaknya jumlah pengangguran dan masih 

sedikitnya jumlah pengusaha, karena jika jumlah pengusaha meningkat maka akan 

dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akan berkurang, setidaknya 

ia dapat membuka usaha untuk dirinya sendiri.  

 Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian Praag & Versloot (2007) bahwa 

kontribusi pengusaha untuk ekonomi yaitu untuk: (1) penciptaan lapangan kerja 

dan dinamika; (2) inovasi, dan; (3) produktivitas dan pertumbuhan, relatif 

terhadap kontribusi dari rekan-rekan pengusaha; (4) peran kewirausahaan dalam 

meningkatkan tingkat utilitas individu. Praag & Versloot menyimpulkan bahwa 

pengusaha memiliki peran yang sangat penting dan mempunyai fungsi spesifik 



 

 

dalam  perekonomian. Mereka melahirkan relatif banyak penciptaan lapangan 

kerja, pertumbuhan produktivitas, memproduksi dan mengkomersialkan inovasi 

berkualitas tinggi. Diindikasikan bahwa pendidikan di Indonesia kurang 

memperhatikan penumbuhan karakter dan perilaku wirausaha peserta didik, 

sehingga terkesan hanya menyiapkan tenaga kerja. Oleh karena itu, 

pengembangan nilai-nilai kewirausahaan pada siswa sekolah Dasar dapat menjadi 

salah satu solusi untuk memecahkan masalah besar bangsa Indonesia dalam 

mencetak sumber daya manusia yang berkarakter dan berjiwa kewirausahaan. 

Sebaiknya pendidikan di Indonesia memperhatikan penumbuhan karakter dan 

perilaku wirausaha peserta didik karena di beberapa Negara lain sudah lebih 

memperhatikan pendidikan kewirausahaan, hal ini sesuai dengan hasil penelitian 

Ifunanya N & Stella N (2014) bahwa Kewirausahaan sebagai pendidikan dasar 

untuk pembangunan berkelanjutan di Nigeria dan merekomendasikan bahwa 

belajar kewirausahaan di mana anak-anak mulai melengkapi diri dengan 

keterampilan kewirausahaan harus didorong oleh segala-galanya di Nigeria.      

 Hasil penelitian ini seiring dengan pendapat Sudaryanti (2012) yang 

menyatakan bahwa pendidikan karakter sebaiknya di terapkan sejak masih kecil 

anak usia dini karena pada usia dini sangat menentukan kemampuan anak dalam 

mengembangkan potensinya. Pendidikan karakter pada  anak sekolah dapat 

mengantarkan anak pada matang dalam mengolah emosi. Kecerdasan emosi 

adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak usia dini dalam menyongsong 

masa depan yang penuh dengan tantangan, baik secara akademis maupun dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

 Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan pada satuan pendidikan adalah 

dengan cara mengembangkan 17 (tujuh belas) nilai-nilai kewirausahaan yang 

dianggap paling pokok dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 17 

(tujuh belas) nilai-nilai kewirausahaan tersebut yaitu: (1) mandiri;(2) kreatif; (3) 

berani mengambil resiko;(4) berorientasi pada tindakan; (5) kepemimpinan; (6) 

kerja keras; (7) jujur;(8) disiplin; (9) inovatif; (10) tanggung jawab; (11) kerja 



 

 

sama; (12) pantang menyerah (ulet); (13) komitmen; (14) realistis; (15) rasa ingin 

tahu; (16) komunikatif; dan (17) motivasi kuat untuk sukses.      

  Implementasi dari  nilai-nilai pokok kewirausahaan tersebut tidak secara 

langsung dilaksanakan sekaligus oleh satuan pendidikan, namun dilakukan secara 

bertahap. Tahap pertama implementasi nilai-nilai kewirausahaan diambil 6    

(enam)  pokok,  yaitu: (1)mandiri; (2) kreatif; (3) berani mengambil resiko; (4) 

berorientasi pada tindakan; (5) kepemimpinan; dan (6) kerja keras. Ke 6 (enam) 

nilai tersebut merupakan nilai-nilai kewirausahaan yang dikembangkan di jenjang 

Pendidikan Dasar. Namun, setiap jenjang satuan pendidikan dapat   

menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan yang lain secara mandiri sesuai 

dengan keperluan sekolah.    

 Pengembangan pendidikan kewirausahaan dalam mengembangkan nilai-

nilai kewirausahaan pada anak usia dini tidak mencakup pembinaan sejak lahir, 

tetapi dibatasi pada pendidikan anak di jenjang pendidikan Dasar. Pelaksanaan 

pengembangan nilai-nilai kewirausahaan di sekolah Dasar diintegrasikan  sesuai 

tema dan kegiatan di sekolah. Nilai-nilai kewirausahaan sangat penting 

dikembangkan pada anak usia dini karena pada masa tersebut mereka berada pada 

golden age (masa keemasan), sehingga segala sesuatu yang ditanamkan pada diri 

mereka dapat mempengaruhi perkembangan hidup di masa yang akan datang.  

 Pengembangan nilai-nilai kewirausahaan pada anak sekolah dasar dapat 

dilaksanakan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui metode 

pembelajaran aktif yang konkrit (Mulyani, dkk.2010:34). Selain itu hasil 

penelitian Farkhati (2014) menunjukkan bahwa nilai-nilai kewirausahaan dapat 

diintegrasikan melalui berbagai bidang pengembangan yang ada di sekolah dasar, 

yaitu moral dan nilai-nilai keagaman, sosial, emosional, dan kemandirian, 

berbahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni dengan menggunakan berbagai metode 

pembelajaran, strategi belajar kooperatif, dan juga melalui kegiatan sehari-hari 

yang ada sekolah dasar. 



 

 

 Secara epistemologis pembelajaran pada anak sekolah Dasar haruslah 

menggunakan konsep belajar sambil bermain (learning by playing), belajar sambil 

berbuat (learning by doing), dan belajar melalui stimulasi (learning by 

stimulating) (Sujiono, 2013:9). 

 Berdasarkan studi pendahuluan di MIN 1 Kota Bandung, melalui observasi 

dan wawancara kepada kepala sekolah, bahwa para guru sudah mengetahui 

adanya nilai kewirausahaan yang harus ditanamkan kepada anak, namun mereka 

belum memberikan perhatian lebih  dan belum mengimplementasikan secara rinci 

mulai dari perencanaan, pengintegrasian, dan penilaian nilai-nilai kewirausahaan 

pada siswa di MIN 1 Kota Bandung. Kegiatan yang biasa dilakukan sekolah 

terhadap nilai-nilai kewirausahaan bagi siswanya yaitu dengan memberikan 

pengalaman langsung pada pembelajaran yang berkaitan dengan wirausaha.  

Seperti siswa dibagi kelompok dan diinstruksikan oleh guru untuk membuat 

produk makanan atau minuman,  untuk diadakan bazzar dikelas tersebut sehingga 

bisa di beli oleh siswa kelas yang lain. Selain itu disekolah tersebut terdapat 

kantin yang makanannya merupakan titipan dari orang tua siswa yang dikelola 

oleh ibu penjaga kantin untuk siswa di MIN 1 Kota Bandung. 

 Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis pada tanggal 8 

Desember 2018 dengan beberapa guru MIN 1 Kota Bandung, bahwa dari ke 6 

nilai kewirausahaan  terdapat siswa yang belum memiliki nilai mandiri dan 

komunikatif, sehingga ada beberapa nilai yang belum terlihat dan muncul dalam 

diri anak yaitu (1) mandiri; (2) kreatif; (3) berani mengambil resiko; (4) 

berorientasi pada tindakan; (5) kepemimpinan; dan (6) kerja keras.  Dan diperoleh 

data bahwa siswa belum mampu menggunakan uang sakunya secara hemat yang 

menyebabkan siswa selalu boros, kemudian nilai kebersamaan berbagi antar siswa 

masih kurang terjalin. Sehingga ada 6 nilai yang harus ditanamkan dan menjadi 

fokus pada penelitian ini. 

 Selanjutnya akan dilakukan kegiatan studi untuk meneliti masalah tersebut 

secara lebih mendalam yaitu mengenai penanaman nilai- nilai kewirausahaan 

siswa pada Sekolah Dasar dan menjadi alasan untuk menjadikan MIN 1 Kota 



 

 

Bandung, sebagai lokasi penelitian  dengan judul : “NILAI-NILAI 

KEWIRAUSAHAAN PADA PEMBELAJARAN TEMATIK” (Penelitian di 

MIN 1 Kota Bandung)” 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana gambaran nilai-nilai kewirausahaan siswa MIN 1 Kota 

Bandung dalam proses pembelajaran tematik? 

2. Bagaimana desain penanaman nilai-nilai kewirausahaan siswa MIN 1 

Kota Bandung dalam proses pembelajaran tematik? 

3. Bagaimana proses implementasi penanaman nilai-nilai kewirausahaan 

siswa MIN 1 Kota Bandung dalam proses pembelajaran tematik? 

4. Faktor pendukung dan penghambat dalam nilai-nilai kewirausahaan 

siswa MIN 1 Kota Bandung? 

5. Upaya yang telah dilakukan sekolah dalam nilai-nilai kewirausahaan 

siswa MIN 1 Kota Bandung? 

6. Model pembelajaran apa yang tepat dalam nilai-nilai kewirausahaan 

siswa MIN 1 Kota Bandung? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah tersebut ialah: 

1. Untuk mengetahui gambaran nilai-nilai kewirausahaan siswa MIN 1 

Kota Bandung dalam proses pembelajaran tematik. 

2. Untuk mengetahui desain penanaman nilai- nilai kewirausahaan siswa 

MIN 1 Kota Bandung dalam proses pembelajaran tematik. 

3. Untuk mengetahui proses implementasi penanaman nilai-nilai 

kewirausahaan siswa MIN 1 Kota Bandung dalam proses pembelajaran 

tematik. 

4. Untuk mengetahui Faktor pendukung dan penghambat dalam nilai-nilai 

kewirausahaan siswa MIN 1 Kota Bandung. 

 



 

 

5. Untuk mengetahui Upaya yang telah dilakukan sekolah dalam nilai-nilai 

kewirausahaan siswa MIN 1 Kota Bandung. 

6. Untuk mengetahui Model pembelajaran yang tepat dalam nilai-nilai 

kewirausahaan siswa MIN 1 Kota Bandung. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang 

nilai-nilai kewirausahaan dengan menggunakan pembelajaran tematik sehingga 

siswa akan mampu mengembangkan kemampuan berpikir, kemampuan belajar, 

rasa ingin tahu, dan mampu mengembangkan sikap peduli dan bertanggung jawab 

terhadap lingkungan. 

2. Manfaat Praktis 

a.  Bagi Siswa 

a) Memberikan pengalaman belajar yang menarik dan menyenangkan untuk 

meningkatkan kemampuan berfikir kritis dan mengembangkan 

kemampuan bersosialisasi sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

b) Melatih konsentrasi, ketrampilan dan pemahaman tentang kegiatan 

perekonomian Indonesia pada diri siswa dalam pembelajaran  di kelas. 

c) Siswa mampu memahami perilaku ekonomi atau meningkatkan 

kemampuan belajar kewirausahaan yang lebih baik. 

d) Memberikan pengalaman belajar yang menarik bagi siswa, serta sebagai 

motivasi belajar, sehingga berdampak positif pada peningkatan hasil 

belajar  siswa. 

 b. Bagi Guru 

Menambah wawasan tentang metode pembelajaran nilai-nilai 

kewirausahaan, sehingga dapat memilih metode yang tepat sesuai dengan materi 

dan keadaan siswa. 

 



 

 

         c. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam menentukan RPP dalam pembelajaran. 

E. Kerangka Berpikir 

Menurut A Rusdiana (2014:50) kewirausahaan adalah “kemampuan untuk 

menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan menurut Winarto 

(2004:2-3) menyebutkan bahwa: “Entrepreneurship (kewirausahaan)  adalah  

suatu  proses  melakukan  sesuatu  yang  baru  dan  berbeda dengan  tujuan  

menciptakan  kemakmuran  bagi  individu  dan  memberi  nilai  tambah pada 

masyarakat”. 

Senada dengan pendapat di atas menurut Daryanto dan Aris Dwi Cahyono 

(2013:6) mengemukakan bahwa: “kewirausahaan adalah sikap atau jiwa serta 

semangat mulia pada diri seseorang yang inovatif , kreatif , berupaya untuk 

kemajuan pribadi dan masyarakat”. 

Pendidikan kewirausahaan pada satuan pendidikan adalah dengan 

mengembangkan 17 (tujuh belas) nilai-nilai kewirausahaan yang dianggap paling 

pokok dan sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 17 (tujuh belas) 

nilai-nilai kewirausahaan tersebut yaitu: (1) mandiri;(2) kreatif; (3) berani 

mengambil resiko;(4) berorientasi pada tindakan; (5) kepemimpinan; (6) kerja 

keras; (7) jujur;(8) disiplin; (9) inovatif; (10) tanggung jawab; (11) kerja sama; 

(12) pantang menyerah (ulet); (13) komitmen; (14) realistis; (15) rasa ingin tahu; 

(16) komunikatif; dan (17) motivasi kuat untuk sukses. 

Implementasi dari  nilai-nilai pokok kewirausahaan tersebut tidak secara 

langsung dilaksanakan sekaligus oleh satuan pendidikan, namun dilakukan secara 

bertahap. Tahap pertama implementasi nilai-nilai kewirausahaan diambil 6    

(enam)    pokok,    yaitu: (1)mandiri; (2) kreatif; (3) berani mengambil resiko; (4) 

berorientasi pada tindakan; (5) kepemimpinan; dan (6) kerja keras. Ke 6 (enam) 

nilai tersebut merupakan nilai-nilai kewirausahaan yang dikembangkan di jenjang 

Pendidikan Dasar. Namun, setiap jenjang satuan pendidikan dapat   



 

 

menginternalisasikan nilai-nilai kewirausahaan yang lain secara mandiri sesuai 

dengan keperluan sekolah. 

Pengembangan pendidikan kewirausahaan dalam mengembangkan nilai-

nilai kewirausahaan pada anak usia dini tidak mencakup pembinaan sejak lahir, 

tetapi dibatasi pada pendidikan anak di jenjang pendidikan Dasar. Pelaksanaan 

pengembangan nilai-nilai kewirausahaan di sekolah Dasar diintegrasikan  sesuai 

tema dan kegiatan di sekolah. Nilai-nilai kewirausahaan sangat penting 

dikembangkan pada anak usia dini karena pada masa tersebut mereka berada pada 

golden age (masa keemasan), sehingga segala sesuatu yang ditanamkan pada diri 

mereka dapat mempengaruhi perkembangan hidup di masa yang akan datang. 

Dalam konteks pembelajaran di tingkat dasar, proses pembelajaran dikemas 

dalam bentuk pembelajarn tematik. menurut (Trianto:2016) pembelajaran tematik 

adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan 

beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna 

kepada siswa. 

Pembelajaran tematik merupakan suatu model pembelajaran yang 

memadukan beberapa materi pembelajaran dari berbagai kompetensi inti dan 

kompetensi dasar dari satu atau beberapa mata pelajaran. Penerapan pembelajaran 

ini dapat dilakukan melalui tiga pendekatan yakni penentuan berdasarkan 

keterkaitan kompetensi inti dan kompetensi dasar, tema, dan masalah yang 

dihadapi. 

Pembejaran tematik sebagai bagian dari pembelajaran terpadu memiliki 

banyak keuntungan yang dapat dicapai (Trianto, 2016: 153) sebagai berikut: 

1) Memudahkan pemusatan perhatian pada suatu tema tertentu 

2) Siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai 

kompetensi dasar antar isi mata pelajaran dan tema yang sama. 

3) Pemahaman materi mata pelajaran lebih mendalam dan berkesan. 

4) Kompetensi dasar dpat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata 

pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. 

5) Lebih dapat dirasakan manfaat dan makna belajar  karena materi disajikan 

dalam konteks tema yang jelas. 

6) Siswa lebih bergairah belajar karena dapat berkomunikasi dalam situasi 

nyata, untuk mengembangkan suatu kemampuan dalam suatu mata 



 

 

pelajaran dan sekaligus dapat mempelajari mata pelajaran lain. 

7) Guru dapat menghemat waktu sebab mata pelajaran yang disajikan secara 

tematik dapat dipersiapkan sekaligus, dan diberikan dalam dua atau tiga 

pertemuan, dan waktu selebihnya dapat dimanfaatkan untuk kegiatan 

remedial, pemantapan, atau pengayaan materi. 

 

 Pembelajaran tematik dapat meningkatkan jiwa wirausaha melalui 

pengintegrasian proses pembelajaran di kelas. Pembelajaran tematik adalah 

pembelajaran yang mengaitkan beberapa mata pelajaran dalam sebuah tema yang 

dapat memberikan makna bagi siswa. Dalam pembelajaran tematik lebih 

menekankan pada pengalaman belajar peserta didik yang berorientasi pada 

kecerdasan berpikir (Head) , kecerdasan bersikap (Heart) dan kecerdasan 

bertindak (Hand). Aspek kognitif bukan menjadi nomor satu dalam pembelajaran 

tematik melainkan aspek afektif dan psikomotor pun perlu dipertimbangkan.  

 Orang yang memiliki Jiwa kewirausahaan adalah orang yang memiliki 

perilaku inovatif, kreatif, menyukai perubahan, kemajuan dan tantangan. Jiwa 

kewirausahaan yang dapat dikembangkan dalam pembelajaran tematik adalah 

berani, disiplin, pantang menyerah, mandiri, komunikatif, bertanggungjawab, 

jujur, kreatif, inovatif, dan menyampaikan gagasan. Jiwa kewirausahaan 

merupakan salah satu aspek afektif yang perlu dikembangkan sejak usia dini. 

melalui pembiasaan yang terintegrasi dalam pembelajaran tematik diharapkan 

peserta didik akan memiliki jiwa kewirausahaan.  

 Model yang tepat untuk untuk nilai-nilai kewirausahaan pada pembelajaran 

tematik adalah model yang mampu menerapkan nilai-nilai kewirausahaan pada 

pembelajaran tematik dengan pengalaman secara langsung yang berorientasi pada 

kecerdasan bersikap/afektif yang harus dikembangkan sejak usia dini. Adapun 

model yang cocok untuk diaplikasikan dalam pembelajaran tersebut yaitu model 

role playing. 

 Model pembelajaran ini adalah suatu model penguasaan bahan-bahan 

pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan penghayatan murid. 

Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan murid dengan 

memerankannya sebagai tokoh hidup atau benada mati. Permainan ini pada 

umumnya dilakukan lebih dari satu orang, hal ini bergantung kepada apa yang di 



 

 

perankan. Sedangkan menurut Jill Hadfield Role playing atau bermain peran 

adalah sejenis permainan gerak yang didalamnya ada tujuan, aturan dan sekaligus 

melibatkan unsur senang  Dalam role playing murid dikondisikan pada situasi 

tertentu di luar kelas, meskipun saat itu pembelajaran terjadi di dalam kelas. 

Menurut Miftahul A’la dalam bukunya Quantum Teaching (2011:49) 

metode pembelajaran Role playing (bermain peran) adalah merupakan cara 

penguasaan bahan-bahan pelajaran melalui pengembangan imajinasi dan 

penghayatan yang dimiliki oleh setiap siswa.  

Pengembangan imajinasi dan penghayatan dilakukan siswa dengan 

memerankannya sebagai tokoh hidup atau benda mati. Adanya model 

pembelajaran Role Playing dalam buku Model Pembelajaran (2008:25) 

didasarkan pada: pertama, dibuat berdasarkan asumsi bahwa sangatlah mungkin 

menciptakan analogi otentik kedalam situasi permasalahan kehidupan nyata. 

Kedua, bahwa bermain peran dapat mendorong siswa mengekspresikan 

perasaannya dan bahkan melepaskan perasaannya. Ketiga, bahwa proses 

psikologis melibatkan sikap, niali dan keyakinan (belief) kita serta mengarahkan 

pada kesadaran melalui keterlibatan spontan yang disertai analisis. model 

pembelajaran ini dipelopori oleh George Shafel. 

Nama lain dari pembelajaran role playing ini adalah Sosiodrama. 

Sosiodrama (Role playing) oleh Syaiful (2011:213) berasal dari kata Sosio dan 

drama. Sosio berarti sosial menunjuk pada objeknya yaitu masyarakat 

menunjukan pada kegiatan–kegiatan sosial, dan drama berarti mempertunjukan, 

mempertontonkan atau memperlihatkan. Jadi sosiodrama adalah metode mengajar 

yang dalam pelaksanaannya peserta didik mendapat tugas dari guru untuk 

mendramatisasikan suatu situasi sosial yang mengandung suatu problem, agar 

peserta didik dapat memecahkan suatu masalah yang muncul dari suatu situasi 

sosial. Dalam buku dasar-dasar proses belajar mengajar (1987: 84) sosiodrama 

dan role playing dapat dikatakan sama artinya dan dalam proses pemakaiannya 

sering disilih gantikan. Sosiodrama pada dasarnya mendramatisasikan tingkah 

laku dalam hubungannya dengan masalah sosial. 

 



 

 

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, secara ilustratif hubungan tersebut 

digambarkan kedalam kerangka pemikiran sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir  Nilai-Nilai Kewirausahaan Pada Pembelajaran 

Tematik 

F. Permasalahan Utama  

Nilai-nilai kewirausahaan yang diimplementasikan pada pembelajaran 

tematik melalui model pembelajaran yang dipakai oleh guru  harus bisa dimiliki 

dan dapat diaplikasikan dikehidupan sehari-hari oleh siswa MIN 1 Kota Bandung 

yaitu nilai-nilai kewirausahaan mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, 

berorientasi pada tindakan, kepemimpinan dan kerja keras. 

G. Hasil Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang pernah dilakukan sebagai acuan penelitian, antara lain : 

1. Endang Mulyani (2014) dalam skripsinya yang berjudul “Pengembangan 

Model Pembelajaran Berbasis Projek Pendidikan Kewirausahaan Untuk 

Meningkatkan Sikap, Minat, Perilaku Wirausaha, dan Prestasi belajar Siswa 

SMK”. Dalam skripsi ini Endang Mulyani menyebutkan bahwa Terdapat 

peningkatan sikap, minat, dan perilaku wirausaha siswa SMK setelah diberi 

intervensi model pembelajaran komprehenshif berbasis proyek pendidikan 

kewirausahaan.  

Internalisasi Nilai 

Kewirausahaan yang 

Masih Rendah 

Penerapan Internalisasi 

Nilai Kewirausahaan 

yang Benar 

Pemilihan Model 

Pembelajaran yang tepat 

Siswa yang terampil dan 

mampu dalam 

berwirausaha 



 

 

2. Kiromim Baroroh (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Upaya 

Meningkatkan Nilai-Nilai Karakter Peserta Didik Melalui Penerapan Metode Role 

Playing”. Dalam skripsi ini Kiromim Baroroh  menyebutkan bahwa hasil 

penelitian ini menunjukan terjadinya peningkatan nilai-nilai karakter mahasiswa 

yang dapat dilihat dari indikator disiplin, kerja keras, kreatif, dan kemampuan 

komunikasi mahasisa.  

3. Elfi Farkhati (2011) dalam skripsinya yang berjudul “Integrasi Nilai-Nilai 

Kewirausahaan Dalam Praktik Pembelajaran Di Tk. Muslimat Nurul Huda Desa 

Pakujati Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes”. Dalam skripsi ini Elfi 

Farkhati menyebutkan bahwa hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai 

kewirausahaan dapat diintegrasikan melalui berbagai bidang pengembangan yang 

ada di Taman Kanak-kanak, yaitu moral dan nilai-nilai keagaman, sosial, 

emosional, dan kemandirian, berbahasa, kognitif, fisik/motorik, dan seni dengan 

menggunakan berbagai metode pembelajaran, strategi belajar kooperatif, dan juga 

melalui kegiatan sehari-hari yang ada di TK Muslimat Nurul Huda Desa Pakujati 

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes.  

 


