
iii 
 

PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN PRODUKTIF BERMUATAN 
KEWIRAUSAHAAN BAGI SISWA SMK  

PROGRAM KEAHLIAN TEKNIK BANGUNAN 

Oleh : 

Amat Jaedun, V. Lilik Hariyanto, Nuryadin Eko Raharjo 
 

RINGKASAN 
 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: (1) Memperoleh model 
pembelajaran produktif bermuatan kewirausahaan (yang disingkat dengan PPBK), 
yang efektif untuk menumbuhkan jiwa dan kemampuan kewirausahaan bagi siswa 
SMK program keahlian Teknik Bangunan, dan (2) Menghasilkan panduan 
implementasi dan perangkat pembelajaran produktif bermuatan kewirausahaan 
(PPBK) yang dapat diimplementasikan di SMK program keahlian Teknik Bangunan.  

Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan (Research & 
Development), yang dilaksanakan dalam dua tahun anggaran, yaitu tahun 2015 dan 
2016. Kegiatan tahun pertama, yang telah dilaksanakan pada  tahun 2015, telah 
menghasilkan model dan panduan implementasi, serta perangkat pembelajaran yang 
dapat diimplementasikan oleh guru dalam pembelajaran. Hasil  uji implementasi 
model PPBK secara terbatas pada kelas XII Paket Keahlian Teknik Konstruksi Kayu 
di SMKN 2 Pengasih, Kulon Progo, menunjukkan bahwa model PPBK yang 
dikembangkan terbukti efektif untuk memberikan bekal kemampuan, sikap, dan 
keterampilan siswa untuk berwirausaha sesuai bidang keahliannya, sebagai 
technopreneur.  Pada kegiatan penelitian tahun kedua, yakni tahun 2016, dilakukan 
diseminasi dan uji implementasi model PPBK pada skala luas, yaitu SMK Teknik 
Bangunan dengan paket keahlian yang berbeda, yaitu: SMKN 1 Seyegan, Sleman, 
untuk paket keahlian Teknik Gambar Bangunan (TGB), dan SMK Pangudiluhur 
Muntilan pada paket keahlian Teknik Furnitur. Selain itu, pada penelitian tahun kedua 
ini juga dilakukan revisi panduan Implementasi Model PPBK, sebagai acuan bagi 
guru dalam mengimplementasikan model. 

Pada penelitian tahun kedua, yaitu tahun 2016 telah diperoleh: (1) panduan 
implementasi model PPBK yang telah direvisi untuk disesuaikan dengan karakteristik 
bidang keahlian, kondisi sekolah, dan sistem pembelajaran yang diterapkan di sekolah 
sasaran, (2) perangkat pembelajaran (RPP) yang dikembangkan dengan mensinkron-
kan konten mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan dan Kemampuan Produktif,  
(3) panduan implementasi model PPBK yang praktis dan dapat diimplementasikan 
oleh guru, dan  (4) model PPBK yang telah terbukti efektif untuk memberikan bekal 
kemampuan berwirausaha bagi siswa SMK kelas XII Paket Keahlian Teknik Gambar 
Bangunan, dan paket Teknik Furnitur. 
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