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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian Kreativitas

Kreativitas adalah kemampuan untuk memiliki pemikiran yang baru,

berbeda, dan beragam untuk memecahkan suatu masalah. Kreativitas

memerlukan kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang yang

berbeda. Kreativitas dapat muncul dari sikap mental yang tidak kaku, penuh

toleransi serta ketertarikan kepada hal yang baru dan belum di ketahui.10

Ali Musa Pasaribu dalam bukunya yang berjudul Kewirausahaan

berbasis Agribisnis mengatakan bahwa Kreativitas adalah kemampuan

untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau melihat unsur yang sudah

ada sebelumnya.11

M. Havidz aima dalam bukunya yang berjudul Entrepreneurship dan

peluang usaha mengatakan bahwa kreativitas merupakan sebuah proses

yang dapat dikembangan dan di tingkatkan. Namun, kemampuan ini

berbeda dari satu orang terhadap orang lainnya.12

Menurut Irham Fahmi dalam buku kewirausahaan, kreativitas adalah

kemampuan untuk mengembangkan gagasan-gagasan baru dan untuk

menemukan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang. Seorang

wirausaha di ajak untuk berfikir berbeda yaitu berbeda dari kebanyakan

orang, kerana jika dia berpikir sama dengan banyak orang maka di sana

tidak ada nilai keunikan yang bisa di jual. Sebuah produk akan di beli jika

10 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Buku Siswa, op. cit., h. vi
11 Ali Musa Pasaribu, Kewirausahaan Berbasis agribisnis,(Yogyakarta: Andi Offset, 2012), h. 61
12 M. Havidz Aima, Entrepreneurship dan peluang usaha, (Jakarta: In Media , 2015 ), h. 6
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ada mengandung nilai keunikan, dan keunikan itu akan di peroleh dengan

membangun kreativitas.13

Pengertian yang lain yaitu kreativitas merupakan kemampuan

seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan

maupun karya nyata, yang relative berbeda dengan apa yang ada

sebelumnya (Supriadi dalam Alma). Kemampuan untuk berpikir kreatif

menuntut beberapa hal, antara lain :

1. Sikap terbuka

2. Keberanian untuk berbeda dengan biasanya

3. Menguasai satu bidang dengan sangat baik

4. Buying low, selling hing: melihat sesuatu dari yang tidak di sukai

banyak orang, kemudian mengelolanya dan memunculkan kembali

menjadi sesuatu yang berbeda di saat yang tepat sehingga bernilai

tinggi.14

Menurut Robert franken dalam buku Momon Sudarma yang berjudul

mengembangkan keterampilan berfikir kreatif menjelaskan bahwa , ada

tiga dorongan yang menyebabkan orang bisa kreatif yaitu :

1. Kebutuhan untuk memiliki sesuatu yang baru, bervariasi dan lebih

baik.

2. Dorongan untuk mengomunikasi nilai dan ide.

3. Keinginan untuk memecahkan masalah, dengan kata lain, masalah

kreativitas ini dapat di maknai sebagai sebuah energi atau dorongan

13 Irham Fahmi, Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, Ed. Cet. 1, 2014  ), h. 81
14 Kusnadi, Kewirausahaan, (Pekanbaru: Kreasi Edukasi, 2015), h. 40
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dalam diri yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan

tertentu.15

Macam-macam definisi tentang kreativitas di atas memberikan

gambaran kepada kita bahwa betapa pentingnya kreativitas dalam

kehidupan kita terutama dalam penciptaan sebuah karya agar karya yang

dihasilkan memiliki keunikan dan perbedaan dari yang lainnya serta dapat

bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain.

a. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kreativitas

Menurut Suryana beberapa faktor yang mempengarui karakter

kreativitas yang di bagi dalam dua kelompok, yaitu:

1) Faktor Internal di antaranya: Bakat, pengetahuan, kemampuan, sikap,

motivasi, prilaku, dan pengendalian diri.

2) Faktor Eksternal di antaranya: Lingkungan, keluarga, pendidikan,

pengalaman, kelompok, dan organisasi.16

Faktor- faktor di atas dapat di simpulkan bahwa kreativitas sangat

di pengaruhi oleh faktor internal dan eksternal baik dalam diri sendiri

maupun lingkungan,sehingga kreativitas dapat dipelajari oleh siswa.

Buchari Alma dalam bukunya Kewirausahaan menjelaskan bahwa

ada beberapa hambatan muculnya kreativitas yaitu:

1. Seseorang takut berbeda pendapat , padahal ide seseorang bisa

menjadi sumber yang sangat positif untuk kemajuan.

2. Harus taat pada aturan, ini akan mengurangi kreativitas, sebab

15 Momon Sudarma, Mengembangkan Keterampilan Berpikir Kreatif, (Cet.2, Jakarta: Rajawali
Pres, 2016 ), h. 18-19
16 Suryana,Ekonomi Kreatif, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 138
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kadang-kadang kreativitas akan muncul sebagai kemampuan untuk

mendobrak atura yang ada, sehingga dapat di temukan jalan baru,

sesuatu yang lebih efisien, lebih produktif dsb.

3. Tetap konstan pada praktik yang dilakukan selama ini, tidak ada

peluang mengadakan kreasi, selalu terikat pada hal rutin yang sdah

biasa.

4. Terlalu menekankan pada spesialisasi. Ini akan menyempitkan

kreativitas. Orang yang kreatif adalah orang yang senang

mengexplorasi mencari ide baru diluar bidangnya, yang seringkali

membantu menemukan sesuatu hal baru untuk bidang yang ia geluti.

5. Takut terlihat bodoh. Orang kadang-kadang tidak mau melakukan hal

baru atau berfikir beda, karena kawatir terlihat bodoh. Takut terlihat

bodoh merupakan merupakan salah satu penghambat kreativitas.

6. Takut salah dan takut gagal. Orang yang kreatif adalah orang yang

selalu mencoba hal-hal yang baru , hasilnya gagal,walaupun demikian

mereka tidak melihat kegagalan itu sebagai akhir usahanya, tidak

menyebabkan ia berhenti ia menganggapii adalah sebagai pengalaman

berharga menuju sukses. Peristiwa semacam ini bisa terjadi

berkali-kali untuk mencapai keberhasilan.

7. Terpaku pada stigma “saya tidak kreatif”

Ada orang yang berpandangan bahwa orang yang kreatif adalah

orang-orang hebat, bukan seperti saya.. Pandangan seperti ini

menunjukkan bahwa dia itu mala, tak punya motivasi, sebenarnya semua
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orang memiliki potensi yang kreatif.17

James L. Adams dalam buku Rhenald Kasali yang berjudul modul

Kewirausahaan  telah mengidentifikasi hambatan kreativitas tersebut

dalam bentuk klasifikasi sebagai berikut:

1. Hambatan Persepsi

Hambatan persepsi yaitu hambatan yang membuat manusia sulit

mempersepsikan masalah atau menangkap informasi yang relevan,

beberapa jenis hambatan kreativitas ini adalah:

a. Pola pikir stereotip

b. membatasi masalah secara berlebihan

c. Terlalu banyak atau sedikit informasi

2. Hambatan Emosi

Hambatan emosi dapat menganggu kemampuan seseorang

memecahkan masalah melalui berbagai cara. Beberapa jenis hambatan

kreativitas yang tergolong dalam hambatan emosi dan contoh-contohnya

adalah sebagai berikut:

a. Takut mengambil resiko

b. Tidak menyukai ketidak pastian

c. Lebih suka menilai dari pada menghasilkan gagasan

d. Menganggap remeh suatu masalah

e. Tergesah-gesah menyelesaikan masalah

17 Buchari Alma,Kewirausahaan,(Bandung: Alfabeta,2014), h.73
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3. Hambatan Kultural

Hambatan kultural dapat menjakiti seseorang bila dia di hadapkan

pada seperangkat pola kultural dilingkungannya, salah satu hambatan

kultural yang paling umum adalah takut untuk tampil berbeda dari yang

lain, atau takut mengambil tindakan atau mengemukakan gagasan yang

mungkin bakal di anggap kontroversial.

4. Hambatan Lingkungan

Merupakan hambatan kultural yang lebih luas. contohnya yaitu

kurangnya dukungan sarana, dan prasarana kerja.

5. Hambatan Intelektual

Hambatan intelektual biasanya disebabkan oleh sikap mental yang tidak

efesien atau keengganan atau menggunakan pendekatan baru, misalnya:

a. Terlalu menggandalkan logika

b. Menggunakan pengalaman atau cara lama yang terbukti efektif

hasilnya.

Fogler dan Leblanc dalam buku Renald Kasali juga menambahkan satu

faktor hambatan lagi berupa hambatan ekspresif, yaitu ketidak mampuan

seseorang untuk mengominikasikan gagasan, baik secara lisan maupun tulisan.

Sebenarnya, mutu gagasan tidak harus selalu di kemukakan secara lisan. Bila

kita kurang lancar berbicara, kekurangan tersebut bisa di atasi dengan

membuat gambar, ilustrasi, bagan, atau memanfaatkan “bahasa tubuh”

untuk lebih ekspresif. 18

18 Rhenald Kasali, dkk, op. Cit., h. 40-44
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Orang menjadi tidak kreatif karena faktor lingkungan dan

kesalahan-kesalahan berpikir. kesalahan cara berpikir yang merupakan

belenggu mental untuk berpikir kreatif, antara lain :

1. Selalu mempunyai jawaban yang benar, sehingga tidak pernah

menganggap bahwa ada kemungkinan beberapa jawaban yang benar.

2. Menfokuskan berpikir secara logis, tetapi jika terlalu memfokuskan

kepada berfikir logis akan menghambat berfikir kreatif.

3. Spesialisasi berlebihan, sehingga tidak mengetahui aspek lain/bidang lain

selain yang ditekuni.

4. Takut dikatakan tidak kreatif atau bodoh, sehingga tidak berani

mengemukakan pendapat.

5. Takut berbuat salah dan gagal.

b. Kegunaan Pola Pikir Kreatif

Berpikir kreatif harus memiliki dasar pola pikir kreatif. Hal ini dapat

membantu memecahkan permasalahan guna menemukan solusinya.

Berpikir kreatif memiliki banyak manfaat bagi kita atau dalam

berwirausaha, Kegunaan pola pikir kreatif itu adalah:

1. Menemukan gagasan, ide, peluang, dan inspirasi baru.

2. Mengubah masalah atau kesulitan dan kegagalan menjadi sebuah

pemikiran yang cemerlang untuk langkah selanjutnya.

3. Menemukan solusi yang inovatif .

4. Menemukan suatu kejadian yang belum pernah dialami atau yang

pernah ada hingga menjadi penemuan yang baru.

5. Menemukan teknologi baru.
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6. Mengubah keterbatasan yang ada sebelumnya menjadi sebuah

kekuatan atau keunggulan.19

Kreativitas adalah faktor penting untuk melawati sebuah kegagalan,

kreativitas itu adalah :

1. Bukanlah semata-mata memecahkan masalah tetapi menciptakan

sesuatu yang lebih baik, orisinil, dan pemecahan masalah yang kreatif.

2. Cara mengoptimalkan dan menggunakan pengetahuan anda untuk

mengatasi masalah yang belum ada jawaban yang pasti.

3. Kemampuan utama dan dasar menjadi wirausahaan sukses.

4. Cara untuk menghasilkan kesuksesan dengan penciptaan ide, gagasan

serta memunculkan sebuah inspirasi yang berilian.

5. Tidak bisa ditiru atau dipaksakan pada orang lain tetapi  bia dipelajari

dan dilatih.

6. Menggunakan cara yang berbeda dan lain dari yang orang lain lakukan.

7. Kunci untuk merancangdesain produk baru dan munculnya teknologi

baru.

8. Tanpa kreativitas berarti tidak ada penemuan.20

Kreativitas adalah ide-ide yang kadang kala dapat berubah dan dapat

menghasilkan produk baru, dengan prosedur dan metode yang lebih

berkembang. 21 Kreativitas adalah menyangkut suatu hal yang sangat

penting dalam kehidupan manusia dan juga berkaitan erat dengan potensi

yang ada dalam diri manusia itu sendiri, dan hal ini juga dapat

19 Hendro, Dasar- Dasar Kewirausahaan, (Jakarta 13740 : Erlangga, 2011), h. 105
20 Ibid., h. 107
21 C.J Simister, Anak-Anak Cemerlang,(Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,2010), h.90
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dimanfaatkan dalam menggali potensi yang belum sepenuhnya

dikeluarkan dalam diri seseorang dan hal ini juga  dapat dimanfaatkan

untuk mengubah kehidupan..

c. Cara Menumbuhkan Kreativitas

Tujuan sifat yang membelenggu kreatifitas berusaha seseorang harus

dihilangkan. Lembaga-lembaga pendidikan di sinilah di harapkan peran

yang sangat membagun kepribadian interpreneur yang kuat sehingga akan

muncul usahawan- usahawan yang handal. Terbukti sering seseorang

dengan dukungan dana yang kuat namun karena tidak memiliki karakter

wirausaha akibatnya gagal mengelola suatu bisnis, maka peran pendidikan

dengan membangun mental yang tangguh sangat menentukan.22 Cara

membangkitkan kemampuan kreatif dalam diri yaitu :

1. Mulai berimajinasi dan terus berimajinasi.

2. Berpikir berbeda dari orang lain atau berlawanan.

3. Belajar berpikir optimis, bukan berpikir pesimis dalam menghadapi.

masalah yang belum bisa terjawab caranya ialah:

a. Selalu ada kesempatan dalam setiap kesulitan, bukan ada kesulitan

dalam setiap kesempatan.

b. Selalu ada solusi dari setiap kesulitan, bukan tidak ada solusi dari

setiap kesulitan.

c. Tidak ada yang tidak mungkin di selesaikan bukan setiap yang

tidak mungkin tidak bisa di realisasikan.

22 Kusnadi, op. Cit., h. 43-44



19

4. Selalu membuat konsep, yaitu:

a. Sketsa dalam sebuah perencanaan dan ide anda.

b. Corat-coret dalam setiap pemikiran.

c. Uraikan kejadian dalam sebuah pengalaman.

d. Menggambarkan apa yang baru saja terjadi.

e. Membuat perincian atau uraian dari berbagai sisi.

5. Berpikir, melihat, dan memvisualisasikan hal dari segala aspek.

6. Berpikir lebih detail, maka akan ditemukan suatu hal yang baru

7. Melihat suatu produk, hal, atau gambar lebih lama dari biasanya untuk

menemukan perbedaan.

8. Amati perubahan-perubahan yang terjadi dan temukanlah:

a. Faktor penyebab

b. Hal yang belum mengalami perubahan atau belum tersentuh oleh

perusahaan

c. Hal yang terkena dampak langsung dan tidak langsung dari

perusahaan

d. Hal yang akan terjadi di kemudian hari dan temukan sesuatu yang

baru atau perubahan yang baru.

9. Gabungkanlah kotak pemikiran anda yang terdiri dari pengetahuan,

pengalaman, informasi-informasi yang baru, dan kejadian-kejadian

yang di alami untuk di buat dan di olah menjadi alat dalam

memecahkan masalah yang belum terjadi.

10. Selalu berpikir bahwa barang, perubahan produk, atau hal yang anda
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lihat itu belum sempurna.23

Kreativitas yang di maksud di sini adalah kreativitas siswa dalam

menciptakan sebuah karya dengan kemampuan yang mereka miliki yang

diciptakan dengan ide ide kreatif siswa itu sendiri, kreativitas sangatlah

penting dalam menghasilkan sebuah karya yang memiliki nilai jual.

Menurut suryana Beberapa ciri dari orang yang memiliki daya

kreativitas adalah sebagai berikut:

1. Kuatnya motivasi untuk berprestasi

2. Penuh komitmen

3. Memikili inisiatif dan optimisme yang unggul

4. Berpikir divergen, yaitu selalu melihat sesuatu di balik yang tampak,

tidak mudah hanyut atau terpengaruhi oleh keadaan, dan mampu

berpikir abstrak.

5. Selalu membiasakan diri untuk mencari alternatif –alternatif

Gary K. Himes mengemukakan bahwa pekerjaan yang berbeda di

berbagai tingkatan memerlukan jenis kreativitas yang berbeda. Tiga

metode kreatif yang utama, sebagai berikut:

1. Duplikasi

Kemajuan yang dicapai oleh para pemimpin adalah dengan

menyaring metode/prosedur kerja.

2. Perluasan

Suatu inovasi dasar perlu di lakukan, kemudian manfaatnya di

23 Hendro, op. Cit., h. 108-109
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tingkatkan dengan memperluas penerapannya.

3. Inovasi

Sesuatu yang baru harus di hasilkan. Seseorang yang

menghasilkan gagasan untuk mengubah praktik-praktik yang

masih tradisional, walaupun perubahan ini mendapat kesulitan

untuk di terima.

4. Sintetis

Gunakan gagasan dari berbagai sumber. Konsep-konsep yang

tampaknya tidak berhubungan digabungkan menjadi suatu produk

atau jasa yang berharga.

Berfikir kreatif adalah berfikir tentang bagaimana mencipakan

sesuatu yang baru dan berbeda. berpikir kreatif adalah berupa sesuatu

yang bersifat imajinasi, abstrak, dan obses, seperti gagasan, khayalan,

dan ide-ide. Proses berpikir kreatif di sebut kreativitas. Kreativitas

adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya sebagai

berikut:

1) Baru (new) cirinya inovatif, belum ada sebelumnya, seger menarik,

serta aneh dan mengejutkan.

2) Berguna (useful), cirinya lebih praktis, lebih mudah, memperlancar,

mendatangkan hasil yang lebih baik atau lebih banyak.

3) Dapat di mengerti (understable), cirinya hasil yang sama dapat di

mengerti dan di buat di lain waktu.24

24 Suryana, op. Cit., h. 119
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Dalam menciptakan sebuah karya yang baru dan memiliki

keunikan tersendiri sangatlah di butuhkan kemampuan siswa yang

memiliki pola pikir yang kreatif. Siswa tidak hanya di tuntut untuk bisa

menghasilkan sebuah karya namun siswa di haruskan mampu membuat

ide-ide baru dari karya-karya produk yang mereka hasilkan, agar

mampu bersaing dengan produk karya-karya lainnya. Dalam hal ini

saat siswa mengikuti praktik kewirausahaan pada mata pelajaran

prakarya dan kewirausahaan.

2. Praktik kewirausahaan

a. Pengertian praktik kewirausahaan.

Pengertian praktik menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah

pelaksanaan secara nyata sesuai yang disebut dalam teori.25 teori dan

praktik merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan antara satu

dengan yang lainnya. Disatu sisi praktik memberikan peluang kepada

siswa untuk memperdalam pemahaman materi yang telah diajarkan

guru dalam proses belajar-mengajar dikelas, disisi lain, konsep

informasi baru yang diterima siswa pada saat kegiatan belajar

mengajar akan memberikan landasan baru bagi siswa lebih kreatif

dalam praktik tersebut.

Praktik kewirausahaan, yaitu cara penyajian bahan pelajaran

dengan memperagakan atau menunjukkan kepada siswa suatu proses,

situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik sebenarnya

25 Tri Rahma K,Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Surabaya: Karya Agung), h. 201
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atau peniruan, yang sering disertai dengan penjelasan lisan.26 definisi

praktik kewirausahaan tersebut dapat disimpukan sebagai cara yang

dilakukan oleh guru untuk menjelaskan atau memperlihatkan proses

pembuatan suatu benda secara langsung atau tiruan, yang nantinya

sebagai acuan untuk para siswa dalam meniru pembuatan benda

tersebut

Praktik kewirausahaan merupakan kegiatan usaha untuk bahan

belajar dan berlatih berwirausaha,Melalui praktik kewirausahaan siswa

dibina dan dilatih menjadi seorang wirausaha, dengan praktik

kewirausahaan siswa mendapat manfaat yang positif diantaranya :

1. Dapat belajar mengenai dunia bisnis

2. Dapat mengetahui berbagai resiko yang dihadapi dalam berbisnis

3. Dapat belajar menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dan

menjalin komunikasi dengan orang lain.

Menurut Eman Suherman dalam bukunya desain pembelajaran

kewirausahaan mengatakan bahwa penyajian pelajaran kewairausahaan

tidak mudah, karena seluruh komponen harus terlibat untuk

menanamkan nilai, dan prilaku kewirausahaan kepada warga belajar.27

dalam hal ini siswa dan guru harus bekerjasama dalam mengadakan

praktik kewirausahaan, hal ini sesuai dengan teori diatas yang

menyebut semua warga belajar harus terlibat didalamnya.

26 Rhenald Kasali Dkk, op. Cit., h.73
27Eman suherman, Praktik Bisnis Berbasis Entrepreneurship, ( Bandung : Alfabeta, 2011) Op.Cit.
Hal. 2
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Dengan demikian untuk mencapai kondisi ideal dalam konteks

diperlukan teori ketersaingan yang memberikan dasar pembinaan

mental siswa untuk menghadapi tantangan dan mengembangkan

potensinya dalam menghadapi tantangan berwirausaha.

b. Metode praktik

Metode praktek baik digunakan untuk mendapatkan gambaran

yang lebih jelas, yang berhubungan dengan proses mengatur sesuatu,

proses membuat sesuatu, proses bekerjanya sesuatu,. Menggabungkan

suatu cara dengan cara yang lain, dan untuk mengetahui atau melihat

kebenaran sesuatu.  Jika metode praktek dapat kita ketahui maka akan

memudahkan dalam melaksanakan atau menjalankan praktek yang

baik serta dapat memberikan tujuan yang jelas bagi siswa dalam

melaksanakan praktik.

Di dalam pengajaran praktek ada 3 (tiga) yaitu sebagai berikut :

a. Keterampilan kognitif yang tinggi

1. Melatih teori dapat dimengerti

2. Agar segi-segi teori yang berlainan dapat diintegrasikan.

3. Agar teori dapat diterapkan pada keadaan yang diterapkan.

b. Keterampilan Afektif.

1. Belajar merencanakan kegiatan secara mandiri

2. Belajar bekerjasama.

3. Belajar mengkonsumsikan informasi mengenai bidangnya

4. Belajar menghargai bidangnya.
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c. Keterampilan psikomotor

1. Belajar memasang peralatan sehingga betul-betul berjalan

2. Belajar memakai peralatan agar siswa mampu memahami

tentang cara mengatur atau menyusun  dan instrument

tertentu.28

Tujuan praktik adalah sebagai alat peraga, agar siswa dapat

secara langsung mengimplementasikan apa yang didapatnya dari

proses pembelajaran. Dan dapat dikatakan pula apabila pembelajaran

hanya teori semata yang diajarkan maka aakan terjadi ketidak

seimbangan  dalam pembelajaran tersebut, tetapi lain halnya apabila

teori dibarengi dengan praktik, maka akan menghasilkan pemahaman

yang bagus bagi siswa terhadap teori pelajaran yang diberikan, karena

siswa dapat secara langsung melihat serta merasakan bagaimana suatu

proses itu bisa melekat pada diri siswa.

Hal hal yang harus diperhatikan guru dalam pelaksanaan praktek

adalah sebagai berikut :

1. Dalam praktek setiap siswa harus mengadakan percobaan, maka

jumlah alat dan bahan atau materi percobaan harus cukup bagi

siswa.

2. Agar praktek tidak gagal dan siswa menemukan bukti yang

meyakinkan atau mungkin hasilnya tidak membahayakan maka

kondisis alat dan mutu bahan percobaan yang digunakan harus baik

28Arman Hakim Nasution Dkk., Kewirausahaan, ( Jakarta: Hikmah, 2010). h. 35
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dan bersih.

3. Dalam praktek siswa harus teliti dan konsentrasi dalam mengamati

proses percobaan, maka perlu adanya waktu yang cukup lama

sehingga mereka menemukan pembuktian kebenaran dari teori

yang dipelajari itu.

4. Siswa dalam praktek adalah sedang belajar maka perlu diberikan

petunjuk yang jelas.

Siswa yang akan melaksanakan suatu praktek perlu

memperhatikan prosedur sebagai berikut :

1. Perlu dijelaskan kepada siswa tentang tujuan praktek. Mereka

harus memahami masalah yang akan dibuktikan melalui praktek.

2. Siswa mendapatkan pengarahan tentang :

a. Alat serta bahan yangakan digunakan dalam percobaan.

b. Agar tidak mengalami kegagalan siswa erlu mengetahui

variable-variabel yang harus dikontrol dengan kuat..

c. Perlu menetapkan bentuk catatan berupa uraian selama

melakukan praktik kewirausahaan berlangsung.

d. Selama praktik berlangsung, guru harus mengawasi pekerjaan

siswa bila perlu memberikan saranatau pertanyaan yang

menunjang berjalannya praktik kewirausahaan.29

Berdasarkan dari pendapat para ahli diatas, dapat disimpulkan

bahwa sebelum praktek kewirausahaan dilaksanakan, terlebih dahulu

29 Rhenald Kasali Dkk,op.Cit., h.73
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guru menjelaskan secara lisan kepada para siswa tentang kegiatan

praktek kewirausahaan dan tata cara kegiatan praktek secara jelas, agar

nantinya para siswa mendapatkan panduan yang jelas saat melakukan

kegiatan praktek sehingga praktek tersebut dapat dijalankan sesuai

dengan prosedur dan tata cara yang benar dan siswa dapat

mempersiapkan berbagai alat yang diperlukan saat pelaksanaan

peraktek kewirausahaan.

3. Pengertian Kerajinan Tangan.

Pengertian kerajinan adalah cabang seni yang menekankan pada

keterampilan tangan lebih tinggi dalam proses pengerjaannya. Seni

kerajinan atau lebih sering disebut dengan seni kriya berasal dari kata ‘Kr’

dalam bahasa sansekerta, ‘Kr’ ini memiliki arti mengerjakan. Dari kata

tersebutlah muncul kata karya, kriya dan juga kerja.30

Menurut Kadjim definisi kerajinan adalah suatu usaha yang

dilakukan secara terus menerus dengan penuh semangat ketekunan,

kecekatan, kegigihan, berdedikasi tinggi dan berdaya maju yang luas

dalam melakukan suatu karya. Kerajinan merupakan keterampilan tangan

yang menghasilkan barang yang bermutu seni,maka dalam prosesnya di

buat dengan rasa keindahan dan dengan ide ide yang murni sehingga

menghasilkan produk yang berkualitas mempunyai bentuk yang indah

dan menarik.31

30 Kamaril Cut, Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan Tangan, (Jakarta: In Media,2011), h. 24
31 Kadjim, Pendidikan Keterampilan, (Surabaya: Karya Agung, 2010), h. 16
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Kerajinan Tangan adalah menciptakan suatu produk atau barang

yang dilakukan oleh tangan dan memiliki fungsi pakai atau keindahan

sehingga memiliki nilai jual. Kerajinan tangan yang memiliki kualitas

tinggi tentu harganya akan mahal, jika kalian memiliki keterampilan dan

berusaha untuk membuat suatu produk mungkin dengan kerajinan yang

akan anda miliki bisa menjadi suatu usaha yang menjanjikan.

Kerajinan merupakan merupakan cabang dari karya seni yang

mengutamakan ketrampilan tangan sebagai media dalam membuat

benda-benda kerajinan. Kerajinan tangan dapat meliputi, pembuatan

berbagai jenis kerajinan dari tanah liat atau seni keramik, membuat

anyaman dari berbagai jenis bahan, seni dekorasi, seni melipat dan lainnya.

Beberapa orang juga mengartikan pengertian kerajinan tangan adalah

membuat suatu barang yang dilakukan dengan cara manual yaitu

menggunakan tangan, dan juga memiliki keindahan serta daya jual yang

tinggi. 32

Dengan melihat pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa kerajinan

adalah suatu proses keterampilan tangan untuk menghasilkan sebuah karya

yang dihasilkan melalui sebuah keterampilan yang dimiliki seseorang.

Seni kerajinan ini di anggap sebagai seni yang unik dan hingga sekarang

berkembang pesat dengan karya baru. Seni kerajinan ini dapat di buat

dengan bahan dasar yang tersedia yang ada dalam keseharian kita, karena

membuat sebuah kerajinan tidak harus menggunakan bahan yang mahal,

32 Ibid., h. 18
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karena membuat sebuah kerajinan yang harus dimiliki adalah sebuah

keterampilan dan kreativitas, keuletan dalam pembuatannya.

Seni kerajinan tangan, merupakan cabang karya yang

memprioritaskan keterampilan tangan dengan membuat benda.kerajinan

dengan tangan meliputi border,renda, seni lipat, dan seni yang

menekankan keterampilaan tangan. Hasil kerajinan tangan sanggatlah

banyak dan tidaklah sedikit para seniman yang berhasil menjadi seniman

yang sukses yang telah mebuat karyanya dengan yang amat bagus

kemudian dipasarkan

Dalam membuat seni kerajinan tangan diperlukan beberapa tahap,

yang pertama yaitu membuat rancangannya atau desain, mempersiapkan

segala alat dan bahan yang dibutuhkan, membuat atau memproduksi

barang yang sebelumnya sudah anda rancang dan setelah itu tahapan akhir

atau finishing. Bahan dalam membuat kerajinan tangan terdiri dari dua

jenis yaitu bahan keras dan bahan lunak. Masing-masing bahan akan

menghasilkan jenis atau macam kerajinan yang berbeda. Contoh fungsi

hias dari kerajinan tangan yaitu kerajinan patung dan juga berbagai

miniatur.33

Kerajinan Tangan bisa disebut juga suatu kegiatan dalam

menciptakan suatu bentuk produk yang dominan menggunakan tangan

manusia, yang sangat minim dalam penggunaan mesin atau alat otomatis.

Hal yang lumrah dalam pembuatan kerajinan tangan adalah mengangkat

33 Kamaril Cut, op. Cit, h. 27
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suatu nilai dari bahan atau barang yang tidak layak pakai (barang bekas),

sehingga memiliki fungsi untuk kehidupan dan tentunya bernilai

ekonomis. 34

Seni kerajinan tangan merupakan sebuah karya dengan

menciptakan suatu produk ataupun barang dengan menggunakan tangan

sebagai media atau alatnya, yang memiliki fungsi pakai ataupun fungsi

keindahan dan memiliki nilai jual. Atau juga pengertian kerajinan tangan

dapat diartikan menciptakan sesuatu barang yang memiliki nilai atau

fungsi keindahan dan juga memiliki nilai jual. Apabila kerajinan tangan

yang anda buat memiliki kualitas yang tinggi maka harga jualnya juga

tinggi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Kerajinan adalah hal yang

berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan

barang yang dihasilkan melalui keterampilan tangan (kerajinan tangan).

a.  Fungsi kerajinan tangan.

Kerajinan tangan mempunyai 2 fungsi yaitu fungsi pakai dan juga

fungsi hias. Fungsi pakai dari kerajinan yaitu dengan mengutamakan

kegunaan dari barang yang dibuat tersebut, kemudian untuk fungsi hias

yaitu dilihat dari segi keindahan barang tersebut tanpa harus

memperhatikan nilai guna dari barang itu sendiri. Selain itu fungsi hias

juga berguna sebagai pelengkap agar barang tersebut terlihat lebih menarik.

Apabila anda mempunyai sebuah keterampilan, ada baiknya jika anda

34 Kadjim, op. Cit, h. 20
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mencoba membuat suatu kerajinan tangan yang unik dan dengan kualitas

yang bagus dapat menjadikan usaha yang menjanjikan.35

Kerajinan adalah hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau

kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui

keterampilan tangan (kerajinan tangan). Kerajinan yang dibuat biasanya

terbuat dari berbagai bahan. Dari kerajinan ini menghasilkan hiasan atau

benda seni maupun barang pakai. Biasanya istilah ini diterapkan untuk

cara tradisional dalam membuat barang-barang. Kerajinan tangan bisa

terbuat dari barang - barang bekas seperti botol bekas, kardus, dan plastik

makanan.

Dalam membuat kerajinan tangan bahan yang digunakan tidak

hanya itu-itu saja alias banyak, bahan apapun dapat dijadikan sebuah

kerajinan bila anda mampu mengolahnya. Seperti halnya dari kayu bekas,

kardus bekas ataupun barang bekas lainnya yang masih sangat potensial

untuk dimanfaatkan. Bila anda mampu mengubahnya menjadi suatu

kerajinan maka akan membuka peluang usaha juga.

Dalam Kerajinan Tangan, kapasitas produksi terukur dari jumlah

orang yang terlibat didalamnya. Selain itu adanya pengaruh ketersedaan

bahan baku utama dan pendukung, karena bahan bekas ketersediannya

tidak bisa diprediksi, kecuali dalam pembuatan kerajinan tangan tersebut

menggunakan lebih banyak bahan baru.

35 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Buku Siswa, op.Cit.,h. 6
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Bahan yang biasa digunakan untuk kerajinan tangan adalah bahan

baru yang bisa kita beli di toko juga menggunakan barang bekas layak

pakai, serta bahan yang melalui pendaurulangan.

Contoh bahan yang biasa digunakan adalah :

1. Kain : Flanel, Kain Perca / Kain Limbah Majun

2. Benang : Benang jahit, benang Wol

5. Botol Bekas

6. Kayu Baru / Kayu Sisa, Triplek

7. Bambu

8. Spare Part Kendaraan Bekas

9. Neon Bekas

10. Kaca Bekas

11. Daun dan Bungan Kering

12. Pasir Laut

13. Limbah Bingkai

14. Kaleng Bekas

15. Besi : Besi Begel, Besi Plat, Besi Pipa, Besi Bekas lainnya

16. Tanah Liat

17. Plastik : Kantong Kresek, Bungkus Kopi, Botol, dan bentuk kemasan

plastik lainnya

18. Jenis Bahan lainnya36

36 Kamaril Cut, op. Cit, h. 29
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Mengubah barang bekas menjadi barang yang berguna merupakan

peluang yang sangat besar. Saat ini bisa kita lihat bermunculan pengusaha

barang bekas yang tentunya bisa mendatangkan uang yang sangat banyak.

Apalagi dengan sentuhan kreatifitas pastinya akan menciptakan nilai yang

jauh lebih besar lagi. Semoga saja nantinya lebih banyak generasi muda

kreatif yang mampu menyulap barang bekas menjadi suatu produk yang

memiliki nilai yang tinggi melalui usaha kerajinan tangan. Potensi ini

selain mendatangkan income secara pribadi tetapi akan mampu

menghidupi orang banyak yang terlibat didalamnya, juga akan mampu

mengangkat potensi pariwisata Indonesia.

Dapat ditarik kesimpulan mengenai pengertian kerajinan tangan

yang mempunyai banyak macam dan juga cara membuatnya yang

terbilang mudah dan tak perlu menggunakan bahan-bahan yang sangat

mahal untuk menghasilkannya. Tak perlu repot untuk mencari

bahan-bahannya, karena seni kerajinan tangan ini dapat dibuat dengan

barang bekas atau mendaur ulang. Kerajinan tangan ini memiliki nilai jual

yang tinggi apabila kita mampu untuk menghasilkan dengan kualitas yang

baik pula. Bagi kita khususnya yang ingin membuat kerajinan tangan

dengan tujuan untuk hiasan rumah, kita bisa membuat berbagai macam

bunga dari kertas ataupun dari sedotan yang mampu membuat ruangan

rumah anda akan terasa lebih indah.
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4. Materi Kerajinan bahan lunak.

Materi pembelajaran adalah bahan yang diperlukan untuk pembentuan

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai siswa dalam

rangka memenuhi standar kompetensi yang telah di tetapkan. 37 Dengan

pernyataan tersebut bahwa materi sebagai alat untuk merangsang

pembentukan pengetahuan dan keterampilan, seperti hal nya materi tentang

kerajinan.

Produk kerajinan lebih banyak menggunakan atau memanfaatkan dari

bahan bahan alam, secara umum jenis jenis dari produk kerajinan dapat dibagi

menjadi dua bagaian yaitu kerajinan dari bahan lunak dan kerajinan dari

bahan keras, Kerajinan dari bahan lunak merupakan produk kerajinan yang

menggunakan bahan dasaryang bersifat lunak beberapa bahan lunak yang

digunakan dalam pembuatan produk kerajinan yaitu seperti :

a. Bahan lunak alami.

Bahan lunak alami adalah adalah bahan lunak yang diperoleh dari

alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami tidak di campur

maupun dikombinasikan dengan bahan buatan. Contoh bahan lunak alami

yang kita kenal adalah tanah liat dan sabun.

b. Bahan lunak buatan

Bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah

menjadi lunak buatan dapat dibuat berdasarkan bahan yang digunakan.

Bahan-bahan yang digunakan bisa brupa bubur kertas, gips, fiberglas, lilin,

37 Mardia Hayati, Desain Pembelajaran Berbasis Karakter, (Pekanbaru: Al-Mujtadah Prees, h. 91
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sabun, spons, dan sebagainya.

a.  Macam-macam kerajinan bahan lunak

Produk kerajinan dari bahan lunak sangat beragam mulai dari karya

kerajinan yang digunakan untuk kebutuhan fungsi pakai, dan fungsi sebagai

hiasan, berikut adalah contoh hasil karya yang dihasilkan dengan bahan lunak

diantaranya :

1. Kerajinan tanah liat

Kerajinan yang terbuat dari tanah liat sring dikenal orang sebagai

kerajinan keramik, krajinan keramik adalah kerajinan karya kerajinan yang

menggunakan tanah liat  yang melalui proses yang sedemikian rupa,

sehingga dapat menciptakan benda pakai dan benda hiasyang indah

misalnya, vas bunga, gerabah, guci, dan lain sebagainya.

2. Kerajinan serat alam.

Bahan bahan serat alam dapat menghasilkan kerajinan tangan yang

beraneka ragam, tekhnik pembuata kerajinan dari serat alam ini sebagian

besar dibuat dengan menganyam contoh hasil karya dari serat alam

misalnya tas, topi, alas meja

3. Kerajinan kulit.

Kerajinan ini dari bahan baku kulit yangsudah disamak, kulit mentah

ataiu kulit sintetis. Contohnya tas, sepatu, wayang dompet dan sebagainya.

4. Kerajinan lilin.

Kerajinan dengan bahan dasar lilin cukup sederhana dan mudah, dan

dapat dilakukan oleh semua orang, dan dapat dilakukan oleh semua orang.
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Jika kita akan mengubah bentuknya, menjadi benda kerajinan yang unik,,

tentunya perlu dicairkan dengan cara memanaskannya.

5. Kerajinan sabun.

Kerajinan sabun sangat unik. Bahan yang diperlukan adalah sabun

batangan. Sabun dapat diolah dengan dua cara, yang pertama mengukir

sabun yang menghasilkan karya sperti, berbentuk buah, atau topeng. Yang

kedua dengan memarut sabun hingga menjadi bubuk, kemudian dicampur

sagu dengan air secukupnya, lalu dibuat adonan baru seperti bentuk

plastisin, hal ini dapat menjadi karya yang indah seperti membuat bunga

dari bahan dasar sabun.38

Dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa kerajian tangan

dari bahan lunak adalah sebuah kerajinan berbahan yang lunak, artinya bahan

dasar pembuatan sebuah karya tidak menggunakan bahan yang keras seperti

pada umumnya, dengan bahan yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari

hari ini, produk kerajinan bahan lunak ini dapat disulap menjadi menjadi

karya produk kerajinan yang memiliki keindahan dan  memiliki nilai jual

yang tinggi

38 kementerian Pendidikan dan Kebudaya, Buku Siswa,op. Cit., h. .6-10
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b. Praktik Kewirausahaan Pembuatan Kerajinan Tangan pada Materi

Kerajinan Bahan Lunak pada Mata Pelajaran Prakarya dan

Kewirausahaan kelas XI IPS Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Pekanbaru.

Mata palajaran prakarya dan kewirausahaan menjadi wadah yang cocok

bagi para siswa yang ingin mengembangkan kreativitas yang mereka miliki,

karena mata pelajaran ini tidak berfokus pada teori pembelajaran saja, tetapi

mempraktikkan teori tersebut menjadi sebuah karya kerajinan tangan yang

memiliki keunikan tersendiri.

Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru adalah salah satu sekolah

yang menjadikan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan sebagai alat untuk

meningkatkan kreativitas peserta didik yaitu dengan cara mengadakan praktik

kewirausahaan pembuatan kerajinan tangan salah satunya pada materi kerajinan

bahan lunak khususnya di kelas XI IPS. Adapun praktik pembuatan kerajinan

tangan dari bahan lunak yaitu dengan bahan dasar tanah liat untuk dibuat

menjadi sebuah karya yang memiliki keunikan dan memiliki nilai jual.

Menurut hasil wawancara penulis dengan Ibu Indrawati selaku guru mata

pelajaran prakarya dan kewirausahaan, dalam materi kerajinan dari bahan lunak,

siswa Kelas XI IPS dituntut untuk menghasilkan sebuah karya yang diciptakan

dengan kreativitas dan ide-ide kreatif siswa itu sendiri, yaitu dengan bahan

dasar tanah liat hal ini sesuai materi prakarya dan kewirausahan tentang

kerajinan bahan lunak yang dijadikan sebuah karya berupa vas bunga. Alat

pembuatannya seluruhnya dari siswa dan praktik pembuatan kerajinan ini
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membutuhkan tiga kali pertemuan, yaitu pembuatan vas bunga setengah jadi ,

mengikis dan mendesain vas bunga sesuai yang diinginkan, dan memberi cat

vas bunga 39

Mendengar Kerajinan tangan dengan bahan dasar tanah liat mungkin

tidak asing lagi bagi kita, dan tidak bisa dipungkiri keindahannya, namun hal ini

perlu kreativitas dalam pembuatannya, maka karena hal itulah Sekolah

Menengah Atas Negeri 12 pekanbaru khususnya kelas XI IPS mengadakan

praktik kewirausahaan pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahan dalam

pembuatan kerajinan berupa vas bunga dengan menggunakan bahan dasar tanah

liat, hal ini untuk mengembangkan kreativitas peserta dan menyalurkan ide-ide

kreatif peserta didik dalam menghasilkan sebuah karya khususnya kelas XI IPS.

Adapun tata cara pembuatan vas bunga dari tanah liat adalah :

1. Sediakan tanah liat secukupnya

2. Jemur tanah liat tersebut hingga kering

3. Setelah kering tanah liat tersebut dihaluskan, hal ini dapat menggunakan

dua cara yaitu yaitu dengan dicairkan terlebih dahulu atau dapat dengan

menumbuk tanah liat tersebut dengan halus.

4. Saringahlah tanah yang sudah halus tersebut, hal ini untuk melihat bahwa

tanah liat memang sudah benar-benar halus.

5. Kemudian buat bulat tanah liat sebesar bola kasti, untuk membuat alasnya.

6. Pipihkan bulatan yang dibuat tadi untuk membuat alasnya

7. Cetak kembali tanah liat menyerupai sebuah pensil sebanyak yang kita

39 Wawancara dengan guru Prakarya dan Kewirausahaan di SMA Negeri 12 Pekanbaru yang bernama ibu
Indrawati, Tanggal 18 oktober 2017, Pukul 10.20 WIB
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inginkan.

8. lingkarkan tanah liat tersebut yang menyerupai sebuah pensil satu persatu ke

alas yang kita buat tadi sampai berbentuk vas bunga yang kita inginkan.

9. Setelah selesai dilingkarkan, rapikan celah (celah yang dihasilkan dari hasil

lingkaran yang berbentuk pensil) dengan cara menempelnya dengan tanah

liat dengan menggunakan tangan agar lebih baik hasilnya.

10. Jemur vas bunga yang setengah jadi tersebut sampai keras dan kering.

11. Setelah benar-benar kering, bentuklah vas bunga yang kita inginkan hal ini

dapat dilakukan dngan menggunakan pisau.

12. Agar ingin mempercantik vas bunga, vas bunga dapat diukir menggunakan

pisau yang tajam sesuai kreativitas kita, dan dapat pula mengecatnya.

Dengan minimnya sarana dalam praktik kewirausahaan di Sekolah

Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru, praktik kewirausahaan pembuatan

kerajinan tangan pada materi kerajinan bahan lunak tetap dilaksanakan, sesuai

dengan wawancara penulis, siswa membawa alat praktiknya sendiri dengan

bahan dasar tanah liat, adapun alat yang dibawa oleh siswa diantaranya, tanah

liat secukupnya (yang sudah dihaluskan), pisau, dan koran , dan praktik

kewirausahaan ini diaksanakan diruangan praktik kewirausahaan mata pelajaran

prakarya dan kewirausahaan.40.

40 Wawancara dengan guru Prakarya dan Kewirausahaan di SMA Negeri 12 Pekanbaru yang bernama ibu
Indrawati, Tanggal 18 oktober 2017, Pukul 10.25 WIb.
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5. Pengertian Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan

Mata Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dapat di golongkan ke

dalam pengetahuan transcience-knowledge, yaitu mengembangkan

pengetahuan dan melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis seni,

teknologi, dan ekonomi. Pembelajaran ini berawal dengan melatih

kemampuan ekspresi kreatif untuk menuangkan ide dan gagasan agar

menyenangkan orang lain, dan di rasionalisasikan secara teknologis

sehingga keterampilan tersebut bermuara apresiasi teknologi terbaru-kan,

hasil ergonomis dan aplikatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar

dengan memperhatikan dampaknya terhadap ekosistem, manajemen, dan

ekonomis.41

Prakarya dapat dipahami sebagai pra-karya, yaitu sebuah proses

sebelum terjadinya sebuah karya, termasuk didalamnya pembinaaan

apresiasi dan produksi karya. Prakarya melatih keterampilan dan kecakapa

hidup, yang dalam mata pelajaran ini ibagi menjadi 4 jalur yaitu kerajinan,

rekayasa, budidaya dan pengolahan pada masing masing pengajaran

melipti pengetahuan, keterampilan membuat dan memproduksi dengan

beragam tekhnik dan material serta malatih sikap kerja individu maupun

dengan kelompok.42

Mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan ini memberikan bekal

untuk berwirausaha bagi siswa agar dapat bersaing dengan kemajuan yang

semangkin modren ini agar dapat menguranggi pengangguran dan siswa

41 kementerian Pendidikan dan Kebudaya,Buku Guru, loc. Cit., h. 1
42 kementerian Pendidikan dan Kebudaya,Buku Guru, op. Cit., h. v
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diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dengan kreativitas dan skiil

yang mereka miliki, disinilah tugas pendidikan untuk mengembangkan

potensi-potensi peserta didik di antaranya nilai yang di hidupkan pada

mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan yaitu:

1. Percaya diri

2. Kreativitas

3. Tekun

4. Jujur

5. Pantang Menyerah

6. Kerjasama43

Kewirausahaan menurut frangky slamet mendefinisikan

kewirausahaan adalah sebuah proses disiplin ilmu dan sisemtis dalam

menerapkan kreativitas dan inovasi terhadap kebutuhan, problem dan

peluang pasar.44

Kewirausahaan menurut Peter Drucker dalam buku Wawan Dewanto

yang berjudul inovasi dan Kewirausahaan sosial adalah kemampuan

untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan melihat

peluang dari sebuah perubahan.45 Sikap yang harus ada dalam jiwa

seorang wirausahawa adalah kreativitas, inisiatif, dan percaya diri.

Adapun ciri-ciri seorang wirausahawan adalah:

a. Mandiri.

43 kementerian Pendidikan dan Kebudaya,Buku Siswa, loc. Cit., h. vi
44 Franky slamet, dkk., Dasar-dasar Kewirausahaan, Teori dan praktik, Jakarta: Indeks, 2014,
hlm.4
45 Wawan Dhewanto, Inovasi dan Kewirausahaan Sosial, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 65
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b. Memiliki Prfesionalitas

c. Disiplin, inisiatif, kreatif dan inovatif (DIKI)

d. Berorientasi pada prestasi dan masa depan

e. Ulet optimis dan bertanggung jawab

f. Enerjik dan mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial

g. Terampil dalam pengorganisasian

h. Mempunyai perencanaan yang realistik dan obyektif

i. Berani mengambil resiko melalui integritas pribadi yang antisifatif

j. Senang dan mampu menghadapi tangtangan

k. Memiliki tekhnik produksi.46

Kemampua siswa perlu dilatih untuk menciptakan sesuatu yang

berbeda dengan melihat potensi daerahnya dan peluang pasar yang ada.

Siswa didorog untuk melakukan proses kreatif dan berkarya untuk

memanfaatkan peluang pasar yang ada melalui pengembangan potensi

dilingkungan daerah setempat. Setiap daerah memiliki karaktek, peluang

serta potensi yang berbeda-beda dan unik pada masing masing

pengajaran meliputi pengetahuan, keterampilan dan kewirausahaan, pada

pembelajaran prakarya dan kewirausahaan, hal ini selama satuan

pendidikan mampu menyediakan jam tambahan yaitu kerajinan, rekayasa,

budidaya, dan pengolahan.47

Melihat penjelasan diatas Proses kreatif dan inovatif tersebut

biasanya di awali dengan munculnya ide-ide dan pemikiran baru untuk

46 Syamsu Arifin dan Rahayu, Kewirausahaan Kebidanan, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011),
h. 12
47 kementerian Pendidikan dan Kebudaya,Buku Guru, op. Cit., h. vi
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menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda, sesuatu yang baru dan

berbeda merupakan nilai tambah barang dan jasa yang menjadi sumber

keunggulan untuk di jadikan peluang. Wirausahawan yang inovatif adalah

orang yang selalu keinginan untuk tampil berbeda atau selalu

memanfaatkan perbedaan.

6. Kreativitas Siswa dalam Praktik Kewirausahaan Pada Mata

Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan

Kewirausahaan adalah kemampuan yang sangat di butuhkan dalam

abad 21 mengingat keterbatasan dukungan sumberdaya alam terhadap

kesejahteraan penduduk dunia yang makin bertambah dan makin

kompetitif. Jiwa dan semangat kewirausahaan yang terbentuk dan terasah

dengan baik sejak remaja akan dapat menghasilkan sumber daya manusia

inovatif yang mampu membebaskan bangsa dan negaranya dari

ketergantungan pada sumber daya alam. Kewirausahaan yang di perlukan

tentunya adalah yang memberikan dampak signifikan terhadap

peningkatan output ekonomi dalam mendukung kesejahteraan bangsa

melalui penciptaan karya nyata orisinil yang bermanfaat.

Dengan diperkenalkannya cara-cara berwirausaha sedini mungkin,

setiap lulusan yang dihasilkan seluruh level pendidikan yang

mempersiapkan anak didik yang nantinya siap terjun menjadi

wirausahawan. Sehingga sejak dini sorang lulusan terendahpun tidak

bercita-cita menjadi pencari kerja, melainkan pencipta lapangan
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pekerjaan.48

Struktur kurikulum 2013, mata pelajaran kewirausahaan berubah

nama menjadi prakarya dan kewirausahaan sama dengan mata pelajaran

kewirausahaan yang terdapat pada kurikulum sebelumnya,. Tujuan

pembelajaran prakarya dan kewirausahaan ini yaitu menanamkan jiwa

kreativitas siswa melalui sebuah karya yang dijadikan suatu modal untuk

praktek berwirausaha hal ini bertujuan untuk menanamkan jiwa

berwirausaha dalam diri siswa, hal ini sesuai dengan judul yang penulis

angkat yaitu Kreativitas Siswa dalam Praktik Kewirausahaan pada Mata

Pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan,

Dengan melihat pernyataan tersebut dengan demikian hal ini sejalan

dengan yang diterapkan yang diterapkan oleh guru mata pelajaran

prakarya dan kewirausahaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12

Pekanbaru yang membekali siswanya bukan dari segi akademiknya saja

tetapi juga mengadakan praktik kewirausahaan pada mata pelajaran

prakarya dan kewirausahaan dengan membuat keterampilan kerajinan

tangan yang memiliki nilai jual misalnya membuat Bantal dari kain parca,

bunga flannel, membuat tikar dari bungkus kopi,membuat lukisan dari

bahan kacang hijau, membuat gantungan kunci, dan membuat vas bunga

dengan tanah liat.

48Leonardus Saiman, Kewirausahaan Teori, Praktik dan Kasus-Kasus, (Jakarta: Salemba Empat,
2014), h. 23
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Sekolah menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru juga menyediakan

tempat untuk hasil praktik kewirausahaan pada mata pelajara prakarya dan

kewirausahaan berupa enam lemari untuk dijadikan tempat untuk

memajangkan karya siswa dari hasil praktik kewirausahaan, karya siswa

yang dipajangkan tersebut kemudian diberikan label harga, dengan

demikian hasil karya siswa yang dipajangkan tersebut bisa dibeli oleh para

siswa maupun guru, dan tidak jarang pula Sekolah Menengah Atas Negei

12 Pekanbaru Mengikuti sebuah pameran hasil karya siswa , yang terbaru

pada bulan Juli lalu hasil karya siswa dalam praktik kewirausahaan pada

mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan  dipamerkan di mall ciputra

pekanbaru

Hal-hal yang dilakukan oleh guru mata pelajaran prakarya dan

kewirausahaan di Sekolah Menengah Atas Negeri 12 Pekanbaru  ini

bertujuan untuk menumbuhkan kreativitas dalam diri peserta didik salah

satunya yang dilakukan guru mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan

yang mengadakan praktik kewirausahaan pembuatan kerajinan tangan

pada materi kerajinan bahan lunak dengan bahan dasar tanah liat, sehingga

di harapkan hasil produk prakarya yang mereka buat dengan kreatif dapat

menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual, dan keterampilan yang

mereka miliki dari hasil praktik kewirausahaan pada mata pelajaran

prakarya dan kewirausahaan ini diharapkan dapat berguna bagi mereka

dimasa yang akan datang .

Diera globalisasi ini, persaingan hidup semangkin ketat sehingga
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keterampilan sangatlah penting untuk menjadi kecakapan hidup, sehingga

kemampuan untuk mengembangkan potensi-potensi kreativitas dalam diri

sangatlah penting, karena potensi yang di miliki namun tidak pernah di

kembangkan maka ia tidak akan berhasil. Seseorang yang kreatif adalah

orang yang sudah memiliki jiwa berwirausaha, di mana seorang yang

berjiwa wirausaha akan mampu membuat ide-ide yang cemerlang guna

membuat suatu karya yang unik dan berbeda dengan yang lain. Kreativitas

harus selalu di kembangkan untuk dapat menghasilakan suatu karya yang

berbeda-beda dan dapat bermanfaat bagi orang banyak. Orang yang

memiliki kreativitas akan mampu mengelola sumber daya alam yang

tersedia menjadi sebuah produk yang dapat di nikmati oleh manusia dalam

pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga dapat menjadi sebuah

prakarya bernilai ekonomis, juga dapat menginspirasi para remaja saat ini.

B. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan dengan penelitian penulis adalah:

1. Yusrita, Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan pada tahun 2016,

dengan Judul Penelitian adalah: Pengaruh Kreativitas Guru Kewirausahaan

terhadap Kreativitas Berwirausaha siswa pada Mata Pelajaran

Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan Taruna Satria Pekanbaru.

Hasil Penelitian ini menyatakan bahwa besarnya pengaruh kreativitas guru

kewirausahaan terhadap krativitas berwirausaha siswa pada mata pelajaran

kewirausahaan sebesar 24.1% sedangkan sisanya sebesar 75,9% (100%-

24,1%) dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak

dimasukkan pada penelitian ini.
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2. Nurma Yunita (UIN, Tarbiyh 2010), dengan judul penelitian: Upaya guru

kewirausahaan dalam meningkatkan kreativitas berwirausaha siswa kelas

XI disekolah menegah kejuruan muhammadiyah 02 pekanbaru. Hasil

penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, upaya guru kewirausahaan dalam

meningkatkan kreativitas berwirausaha siswa kelas XI  di sekolah

menengah kejuruan muhammadiyah 02 pekanbaru  dikategorikan

“maksimal” dengan persentase 82% karena berkisar antara 81-100%.

3. Arip Subasir (2012) meneliti tentang pengaruh kreativitas guru PAI dalam

menggunakan alat peraga terhadap hasil belajar siswa di smp 3 singgi

kabupaten kuantan singing. Hasil penelitiannya dapat digolongkan kurang

kreatif hal ini berdasarkan hasil porsentase observasi yang didapat sebesar

64,49% dan persentase dari hasil perolehan 0,304 dan taraf  signifikan

0,393. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah ada pengaruh kreativitas

guru PAI dalam menggunakan alat peraga terhadap hasil belajar siswa.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah penjabaran dalam bentuk konkret bagi

konsep teoritis, agar mudah dipahami dan dapat di terapkan di lapangan

sebagai acuan dalam penelitian Berdasarkan kajian tersebut, maka di

rumuskan konsep operasional tentang kreativitas siswa dapat di jelaskan

menurut Suryana beberapa ciri dari orang yang memiliki daya kreativitas

yaitu:

1. Kuatnya  motivasi untuk berprestasi

a. Siswa selalu mengikuti praktik kewirausahaan pembuatan kerajinan

tangan dari bahan lunak
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b. Siswa selalu bersemangat dalam mengikuti praktik kewirausahaan

pembuatan kerajinan tangan dari bahan lunak

c. Siswa aktif dalam bertanya tentang hal yang mereka belum pahami dalam

praktik kewirausahaan pembuatan kerajinan tangan dari bahan lunak.

2. Penuh Komitmen

a. Siswa pencaya diri dapat menyelesaikan hasil praktik kewirausahaan

pembuatan kerajinan tangan dari bahan lunak.

b. Siswa fokus dan teliti dalam menyelesaikan hasil praktik kewirausahaan

pembuatan kerajinan tangan dari bahan lunak.

c. Siswa selalu menyelesaikan hasil praktik kewirausahaan pembuatan

kerajinan tangan dari bahan lunak sesuai waktu yang sudah ditentukan.

3. Memiliki inisiatif dan optimisme yang unggul

a. Siswa dapat menghasilkan karya yang unik dan menarik dalam praktik

kewirausahaan pembuatan kerajinan tangan dari bahan lunak.

b. Siswa mampu membuat desain karya yang kreatif sesuai sesuai ide

sendiri dalam praktik kewirausahaan pembuatan kerajinan tangan dari

bahan lunak.

c. Siswa mampu menghasilkan karya dengan kreativitas dan ide kreatif

sendiri dalam praktik kewirausahaan pembuatan kerajinan tangan dari

bahan lunak.

4. Berpikir divergen, yaitu selalu melihat sesuatu di balik yang tampak, tidak

mudah hanyut atau terpengaruhi oleh keadaan, dan mampu berpikir abstrak.

a. Siswa selalu membuat kreasi baru dari hasil praktik kewirausahaan
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pembuatan kerajinan tangan dari bahan lunak.

b. Siswa dapat memodifikasi hasil karyanya dalam praktik kewirausahaan

pembuatan kerajinan tangan dari bahan lunak.

c. Siswa mampu menghasilkan karya kerajinan tangan dari bahan lunak

sesuai perencanaan yang sudah dibuat.

5. Selalu membiasakan diri untuk mencari alternatif –alternatif

a. Siswa selalu mencoba menghasilkan karya yang berbeda dalam praktik

kewirausahaan pembuatan kerajinan tangan dari bahan lunak.

b. Siswa mampu menggabungkan bahan yang lain dalam menghasilkan

karya kerajinan tangan dari bahan lunak.

c. Siswa mampu menghasilkan karya yang berbeda dengan siswa lainnya

dalam praktik kewirausahaan dari bahan lunak.

Adapun konsep operasional mengenai faktor-faktor yang mendukung

dan menghambat kreativitas siswa yaitu :

1. Faktor Pendukung

a. Adanya mental (keberanian)  siswa dalam menggungkapkan pendapat

atau ide

b. Adanya kondisi lingkungan yang kondusif.

c. Adanya perhatian dan motivasi guru kepada siswa dalam proses

pembelajaran

d. Adanya perhatian orang tua pada kreativitas anak di rumah

2. Faktor Penghambat

a. Ketidak beranian siswa dalam menggungkapkan pendapat atau ide
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b. Kondisi lingkungan yang tidak kondusif

c. Kurangnya perhatian dan komunikasi guru kepada siswa dalam proses

pembelajaran

d. Ketidak pedulian orang tua pada kreativitas anak di rumah


