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Tujuan ulnum penelitiall adalah mengembangkao sebual panduan
permainan kewinusahaan berbasis multimedia digital untuk anak-anat di tahap
Pendidikan Anak Usia Diii (PAUD) dan Taman Kanak-kanak (TK). Berdasarkan
hasil penelitian terdahulu oleh beberapa alli telal terbukti bahwa intemalisasi
jiwa kewirausalaa[ dapat dilakukar sejak usia dini selain itu juga ditmjuklan
oleh beberapa hasil penelitian balwa bermain adalalr proses jntemalisasi jiwa
kewimusahaan yang terbuki efeklit

Di lain pihak, budaya di Sulawesi Selatau dalr Sulawesi Barat memiliki
kekayaan berbagai permainar hadisional. Pennainan-pemainan tradisional ini
yarlg kemudial oleh peneliti ditelusuri urtuk selaljutnya didokumentasikar
Dalam rangka rrengrunpulkan infonnasi mengelai permainan-permainan tersebut
peneliti memanfaatkan dua sumber yakri inlormasi empiris dari masyaiakat dan
literatur-literatur teftulis yang te.sedia.

Metode penelitian yallg terapkan menggumkan metode kuantitatif dan
kualitatif yang dilaksanakan pada dua tahun arggaran penelitian (2015-2016).
Penelilian ditahun kedua ini akan mengukur bagaimana kemampuan
guru/pendidil dalam menempkan pemainan kelvirausalaan, Bagaimana anal
dalam menjalanftatr prosedu permainan dan penghayatal dalam setiap aktifitas
bermaillarr serta Perubahan sikap dar prilaku anak usia dini yaog mencenninkan
aspek-aspek kewimusahaan

Dalam menguLur kemampuan gurl/ pendidit dalam menempkan permaianan
dilakukaD menggunakan dua buah insmment yaitu Instrmen observasi guru dan
Angket respon guru, yang dilalftkan pada delapan omng guru PAUD di kelompok
B. sedangkan untuk menguji efektifitas panduan pe.mairlan kewirausahaan
berbasis multimedia digita.l pada anak, maka dilakukan uji coba pada 20 omng
subjek, dimana 20 subjek ini rnemainlon 8 permainan kewirausahaan, dimana
dilal'ukan analisis deskriptif dan analisis inferensial menggunakan uji T dengan
desain penelitian p/etesl d.an posttesl one group design di tiap masing-masing
permainan

Hasil Penelitian menunjuklan bahwa kedelapm permainan efellif dalam
mengintenalisasi jjwa-jiwa kewirausahaaq diamana dari hasil uji T denga taraf
sig|ifikansi 0,05, semua Ho ditiap permainan ditolak, sehingga terdapat
perbedaan antara preteal dan porllesl, sehingga diambil kesimpulal panduan
peflnainan kewirausahaan berbasis multimedia digital efektif dalam
mangintemalisasl jiwa-jiwa kewirausahaan pada anali usia dini.
Kata Kunci : Permainan Kewirausahaan, Multimedia, AnakUsia Dini



ABSTRACT

DIGII'AL MULTIMEDIA ENTREPRENETIRL4.L GAM E
GTJIDE DEVELOPMENT

IN EARLY CHILDHOOD EDTJCATION

By:
Proi Dr. Muhammad Jufii. S.Psi..M.Si.

Dr. Ahmad, S.Ag.,S.Psi., M.Si
Kulrriatizainuddb, S.Psi.. MA.

'Ihe genetu[ obiecti|e oj l1e research is to.Ievelop a guide to the gane of
e lreprene rship-based digttol tllultinedia for chilLlren at the sbge ol Early
('hildhood ltoucation (liCD) and kinderg.iflen 1'1K). Based on the rcsults ol
pfevnus slu.lies cotldlded hy severulexpert. hare proven that the iltan@ljzatbn
of entrcpreneurial spitil b do from an earU' age bltt it is also shown by .set,eral

'tuJie\ thdr plq ts the prot e$ ,t tnt. nnlcarioi oJ rhe "nrr,reneurnl iltrrt rhar
i.\ pralie k) be el/Active-

Ofi lhe olher hand, the alture in Sotnh S1l&resi and West S lawesi has d rich
vdriety o/ lrcditknal games. Ihese trcditional games latet by ifiestigdbrs lraced
h, lnrlhtr Judtnen!?J 14 urder n Bather tnl,rnatrcn abuttt the gtnn * rln
researchers used tr'o sources of enpifical information .from the public and
11' ti I len I ite rafi1re a1)a i lah b

'I'he research nethod applied using qudntitatiw and Elalitttiye nethods arc
implemenled on a lwo))eat research budgel (2015-2016). The second year stu.ly
will neasure how lhe ability of teachers . educators in ilnplementing the gane of
enlrepreneurship, How the child in pe(bmling procedures and appteciation oj
lhe game in every actit,ily bemlainan as well as changes in attitudes atld behavior
oJ early childhood that rcflect a,Vects oJ entrcprene rship

l mea&ting lhe abiltty of teache\ ,/ echgak)rs in implementng permaia an
petfonled using fu)o insltuments. namely instrumenl leachet obsenation and
questionfioire responses of leachers. corulucted in eight early childhood teachers
in grarup B. whereas lo test the efectiveness oaf the enbeprcne nal game guides
based digital multimedia on the child, then lested try the 20 pa icipants, ofwhich
20 pa icipanls have played I games entrepreneufihip, where the unalysis ,s
descriplive and inferential analysis using T rcst rcsearch design o e-group pretest
and posttesl design ik each respeclire gane

Research shoyts lhat efibcti.re in the eighth game to internalize e trepreneurial
souls, diamdna ofT test fetuhs with a signifcance ler)el of0.05, all rejected Ho in
edch game, so that there is a dffirence between prctest and posttest, so that the
conclusions drcwn game guides effuctive digital nuhimedia-based
ektfepreneur,thip in intemalize e trepreneurial souls in ea y childhood.

Key Words : Entrepreneurial game, multimedia, erly childhood education



PRAKATA

Puji syukur kami haturkan atas kehadirat Allah SWT, Tuhan yang telah

memberikan kita nikmat yang begitu besar sehingga kira dapat berakriviras dan

menjalankan amanah sebagai makhluk yang bermanfaat. Salawat dan salam tidak

lupa pula kami haturkan atas junjungan alam semesta Rasulullah SAW. Beliau

adalah tauladan dalam berkarya dan sebagai sosok yang telah mengantarkan

manusia menujujalan yang dirahlnari oleh Allah SWT.

Proses intemalisasi jiwa kewirausahaan pada anak usia dini tentunya

memerlukan slrategi khusus dan tantangan yang berbeda dengan tahapan

pendidikan lainnya. Perlu memperhatikan proses kognitif dan emosional anak

dalam setiap fase perkembangannya. Anak usia dini adalah masa bermain, seluruh

akivitas anak banyak dihabiskan dalam proses bermain. Anak-anak memahami

perannya sebagai individu melalui proses berirain. Karena itu, proses bermain

merupakan jalan yang tepat untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Untuk

mencapai target t€rsebut diperlukan sebuah penelitian untuk menguji secara

empirik model permainan berbasis budaya lokal yang dapat diguoakan untuk

menstimulasi tumbuhnya jiwa kewimusahaan pada anak melalui penelitian.

Ucapan terima kasih kamj haturkan kepada seluruh pihak yang telah bekedasama

dengan kani, utaaanya Kepala Sekolah Tamaa Kanak-kanak Sulawesi Selatan Dan

Sulawesi Bamt yang mewakili Empat Etnis. Senosa hasil keia ini dapat menjadi

rnanfaat bagi siswa Taman Kanak-kanak dan guru,guru PAUD dalam meningkatka!

intemlisasijiwa kewirausahaan pada anak usia dini.



Penelitian ini masih rerdapat b€rbagai kekurangan di dalamnya. penetiti masih

mengha.rapkan program penetitian berikutnya untuk dapat menyenpumakatr panduan

permainan kewirausahaan b€rbasis m'rltimedia dieital unruk amk usia dini. Berbasai

saran dar kritik tetap diharapkan hadir dari praltisi pendidikan, p€ndidik dan masyarakat

Makassar, Nopemb€r 2016

Penulis,
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan diharapkan dapat mengirasilkan generasi mrida yang mampu

membangun bangsa dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

Meskipun demikian berbagai kritikan nasih dialamatkan kepada dunia

pendidikan. Salah satunya, Iuaran hasil pendidikan nasih terkendala dengan

banyaknya lulusan yang t€rgolong nenganggur. Permasalahan pengangguran

inteleklual muncul karena Lurangnya lulusan yang memiliki minat untuk mencipta

lapangan kerja. Hal tersebut disebabkan karena intemalisasi jiwa kewirausahaan

tidak terjadi selama proses pendidikan di berbagai jenjang pendidikan. Oleh

karena iru, diperlukan sebuah model pendidikan di setiap jenjang pendidikan yang

dapat mengintemaljsasii(an jiwa kewirausahaan dari dini.

Jufti dan Pandang (2010-201l) n.ngembangkan sebuah modelpendidikan

yang dapat diintemalisasikan dalam proses belajarerengajar. Model tersebut

bertujuan untuk mengintcmalisasikan jiwa kervirausahaan sesuai perkembangan

kognitif peserta didik di sekolah. Penelitian ini menemukan bahwa internalisasi

jiwa kewinusahaan dapat dilakr-rkan seiring proses pendidikan. Usia keemasan

(golden age) yang nerupakan masa yang paling tepat dalam pengembangan jiwa

kewirausahaan adalah pada anak usia dini (0-5 tahnn). Usia ini berdasarkan

pandangan berbagai pakar perkembangan adxlah tahapan yang membentuk

karakter unggul pada anak sehingga dapat menjadi masa yang paling tepat

menginternalisasikan jiwa kewirausahaan. Calman dan Whealan (2005)

mcngungkapkan bahwa kualitas pendidikan usia dini yang baik akan

mengantarkan nanfaat bagi pengembangan sosial dan ekonomi suatu negcri. Hal

ini mendorong Feneliti untuk memperhatikan tahapan p€rkembangan usia dini

yang perannya sangat dominan.

Proses intemalisasi jiwa kewirausahaan pada anak usia dini tentunya

mcmerlukan strategi khusus dan tantangan yang berbeda dergan tahapan



pendidikan lainnya. Perlu memperhatikan proscs kognitif dan emosional anak

dalam setiap fase perkembangannya. Gnyawali dan Fogel (1994) mengemukakan

bahwa lingkungan wirausahawan alar "entreprenalrial enyitunment" adalah

sebuah kombioasi dari beberapa faktor yang ikut serta dalam membentuk pribadi

seorang pengusaha. Lingkungan pengusaha mencakup dua hal mendasar, yakni

pertama ekonolni, sosial budaya, dan faktor-faktor politjk yang mempengarubi

pilihan seseorang untuk terilibat dalam aktivitas bisnis atau kewimusahaan. Kedua

lakni faktor kehadiran bantuan dan dukungan yang nemberikan pelayanan

terbadap proses-proses awal seseorang memulai usaha.

Berbagai penelitian meng€nai karakeristik anak usia dini telah

menstimulasi peneliti urtuk rnenguji rnodel pennainan yang dapat digunakan

dalam menumbuhkan dan mengembangkan jiwa kewirausahaan pada anak usia

dini. Anak usia dini adalah masa bemain, seiuruh aktivitas anak banyak

dihabiskan dalam proses bermain. Anak-anak memahami perannya sebagai

individu melalui proses bermain. Karena itu, proses bermain menrpakan jalan

yang t€pat untlk mengembangkan jiwa kewirausahaan. Untuk mencapai target

tersebut diperlukan sebuah penelitian untuk menguji secara empirik model

permainan berbasis budaya lokal yang dapat'digunakan untuk menstimulasi

tumbuhnya jiwa kewirausahaan pada anak melalui penelitian.

Penelitian yang ielah dilakukan oleh Jufri, dkk (20t4) telah berhasil

menemukan permainan berbasis budaya lokal yang dapat diterapkan untuk dapat

meBgembangkan jiwa kewirausahaan pada anak usia dini. Temuan tersebut

berupa paduan yang berisi beragam permainan tradisional daerah Sulawesi

Selatan dan Barat. Hasil penelitian tersebut kemudian dilanjutkan dengan menguji

efekivitas dari penempan pennainan tersebut untuk meningkatkan jiwa

kewirausahaan pada anak usia dini pada tahun 2015. Pengujian efcktivitas

dilal:ukan dengan melibatkan 40 orang rater dari latar belakang prakisi

pendidikan PAUD dan akademisi. Berdasarkan analisis data deskiptif dan

analisis measue of agreement dengan Kohen Kappa, diperoleh hasil bahwa

seluruh Rater cenderung setuju (1e0,78) balrl.a panduan permainan



kewirausahaan efektif dan dapat digunakan untuk meogintemalisasikan jiwa
kewimusahaan pada pendidikan anak usia dini arau di Taman Kanak kanak.

Karena itu, hasil penelitian ini akan ditindaklanjuti pada rahun kedua (2016)

dengan pengembangan permainan kewirausahaan berbasis multimedia digital.

Penelitian ini dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas dan

penyebarluasan panduan permainan ini kepada sararan pengguna di lapangan.

Melalui permainan yang berbasis digital, para pendidikan PAUD lebih mudah

dalam menerapkan setjap permainan. permainan berbasis muhimedja digital

mengangkat kembali nilai-nilai permainan rradisional di Sulawesi Selalan dan

Sulawesi Barat (Sulselbar) yang cenderung tergeser peraDtya dengan makin

banyaknya permainan modem. penelirian ini dinilai sangat stmtegis sebagai

sebuah strategi baru dalam mengintervensi dan mengembangkan jiwa

kewimusahaan pada anak usia dini dengan iebih modem, lebih mudah dan

aplikatil

B. Rumusan Masalah Pen€lifirn

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan masalah

sebagai berikut:

2.

l. Apakah model permainan k€wirausahaan berbasis budaya lokal dapat

dimncang dalam bentuk panduan multimedia digital?

Apakah panduan permainan kewirausahaan berbentuk multimedia dieital

berbasis budaya lokal efektif untuk diterapkan pada pendidik PAUD?

C. Roadmap Penelitian

/ Penelitianmengenaipergembanganmodelpermainankewirausahaantelah

didukung dengan kajian dan pengalaman penelitian yang telah dilakukao oleh

pengusul penelitiar di beberapa tahun sebelunxrya. Jufri (2007) merancang

sebuah program yang dapat mengintemalisasikan soft-skill kewirausahaan pada

mahasiswa dj Universitas Negeri Makassar. penelitian tersebut dilaksanakan

.3



selama dua tahun dengan merancang pendekatan yang tepat sesuai dengan

tahapan perkembangan kognitif untuk menyerap sor-stll1 kewirausahaan.

Setain itu, Jufri (2009) telah melakukan penelitian pengembangan paket

p€mbelaja.an pada taman kanak-kanak. Pengalaman penelitian ini membantu

peneliti dalam menbangun asumsi ilmiah bagi pengembangan model pennainan

kewimusahaan. Ditambah lagi, selama dua tahun berturut-turut Jufri dan Pandang

(2010-201 l) mengembangkan sebuah model intemalisasi jiwa kewirausahaan

melalui pengembangan model Crostectional (og itive Progranning (CCP).

Seluruh rangkaian penelitian dan pengalaman ilmiah yang telah diterapkan oleh

peneliti mendukung dalam penelitian pengembangan permainan kewirausahaan-

Penelitian Jufri, dkk (2014) mengenai pengembangan model pendidikan

kewirausahaan berbasis budaya lokal telah berhasil merangkum berbagai

permainan lokal dari wilayah Provinsi Sulawesi Sclatan dan Sulawesi Baraf.

Namun, hasil t€rsebut fiasih ierkendaia dalam hal pengujian efektivitas p€nnainan

yang telah terangkum dalam modlrl tersebul. Pendalafian lebih lanjut melalui uji

secara ilrniah sangat diperlukan ol€h peneliti.

Jufri, dkl (2015) telah melakukan pengujian efektivitas panduan

permainan kewirausahaan, dan hasil menuDjukkan bahua panduan permainan

tersebut dinilai efektif dan dapat diterapkan bagi pendidikan PAUD.

Bebempa pengalaman ilmiah peneliti mengantarkannya dapat

mengembangkan sebuah inovasi baru dalam bidang pendidikan dan

kewinusahaan. Penelitian pengembangan permainan kewinusabaan direncanakan

dalam beberapa tahapan sistematis. Penelitian ini akan melakukan kajian secara

teoritis dan empiris mengenaijiwa kewirausahaan dan budaya lokal serta karaker

Pendidikar Arak Usia Dini (PAUD) untuk tujuan pengembangan permainan

kewirausahaan- Sefelah tercipta model permainan kewirausahaan kemudian

dirancang dalam bentuk bukLr panduan untuk kenrudian diuji secara empiris

melalui penerapan. Pengembangan akan terus dilanjutkan hingga diperoleh

kualitas produk yang terbaik untuk kenudian dirancang dalam beotuk media



audio-v;sual. Karena itu. penel;tian di tahun 2016 akan m€nfokuskan perhatian

pada pengembangan permainan merbasis muliimedia digikl. Media audio-visuai
selanjutnya diuji cobakan untuk menghasilkan produk yang efekrif dan bias

diaplitasikan.



BAB II
TUJUAN, MANFAAT, DAN LUARAN PENELTTIAN

A. Tujuen Penelitisn

Penelitian pengembangan permainan kewirausahaan ini memiliki beberapa

tujuan yang ingin dicapai. Berikut pemaparan mengenai tujuan yang akan dicapai

dalam penelitian:

l. Tujuan umum

Secara umum penelitian ini be.tujuan untuk mengembangkan model

permainan kewfausahaan berbasis multimedia digital pada pendidikan

Arak Usia Dini (PAUD).

2. Tujuan khusus

Terdapat beberapa tujuan khusus dalam penelitian ini, yakni:

a. Untuk mengembangkan permainan kewirausahaan berbasis budaya

lokal dalarn bentuk multimedia digiral.

b. Uffuk meoguji efekivitas permainan kewirausahaan berbasis

multimedia digital bagi pendidik PAUD.

B. Manfaat Penelitian

Adapun manfaai yarlg diharapkan hadir dalam penelitian pengembalgan

ini adalah sebagai berikut:

L Manfaar reorilis

Penelitian ini dihampkan dapat memberikan manfaar dalam

pengembangan wawasan ilmiah. Penelitian ini nantinya dapat memberikan

informasi mengenai teori dalam kajian pendidikan kewirausahaan. Selain

itu penelitian ini memberikan wawasan ilrniah yatg baru dalam bidang

kajian intewensi permainan lokal pada Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD).



2. Manfaat prakis

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Bagi P€Dre.intah, memberikan solusi terbaru dalam rnempersiapkan

generasi muda unggul di masa depan. Generasi yang diharapkan

mcmiliki jiwa kewirausahaan sehingga dapat tampil menjadi pencipta

kerja bagi Indolresia.

b. Bagi Praktisi Pendidikan, hadimya produk jnovasi pembelajaran pada

Pendidikan Anak Usia Dini (pAUD) yang dapar direrapkan oleh

praktisi pendidikan. Produk ini benrpa panduan dan multimedia digital

permainan kewimusahaan.

c. Bagi Orangtua, memberikan soiusj lerhadap pengembangan

pendidikao di rumah oleh orangtua dengan panduan yang membentuk

jiwa kewirausahaan bagi anak sej:k dini.

d. Bagi Anak Usia Dini, melalui permainan kewirausahaan anak-anak

akan nemperoleh pembentukan kepribadian yang lebih baik sehjngga

lebih siap dalam menjawab iantangan perkembangannya di masa-masa

mendatang.

C. Luaran Penelitirn

Penelitian pengembangan model permainan kewirausahaan sangat

memperhatikan luaran yang dapat dihasilkan dalam proses penelitian. Luaran

tentunya diharapkan dapat secara meluas dimanfaatkan oleh masyarakat dan

praktisi dalam dunia pendidikan umurnya dan dalam pendidikan Anak Usia Dini

khususnya. Adapun luamn p€nelitian sebagai berikut:

t. Tulisan ilmiah yang diterbitkan dalamjurnal International berepurasi pada

lutnal Intenational Educational a d ptychology (Scopus el H Index 14)

sebagai sarana penyebaran gagasan mengenai pengembangan peflnainan

kewirausahaan berbasis budaya lokal bagi pendidikan Anak Usia Dini.
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2. Perangkat lunak berupa panduan yang dikemas dalam belt\Jk sofware

multimedia digital sebagai panduan permainan kewirausahaan bagi para

pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (pAUD).

Seluruh luaran tersebut di atas diharapkan dapat memberi manfaar baik

secam teoritis dalam dunia akademik maupun secara praktis pada pendidikan

Anak Usia Dini
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BAB III
STUDI PUSTAKA

Peng€mbxngan Jiwa KewirrusNhaan

L Pengertian Wirausaha

Terdapat beberapa pengertian kewiausahaan baik berasal dari literatur

nasional maupun intemasional. Salah satunya pandangan Riyanti (2003) yang

menggagas pengertian wirausaha s€bagai orang perkasa dan berani dalam

usaha- Pengeftian tersebut diperoleh berdasarkan asal kata wirausaha sendiri.

Kata "wimusaha" atau "wiraswasta" dalam Bahasa Indonesia adalah padanan

kata Bahasa Peranc is " en trepreneu f, , yarg sudah dikena I sejak abad I 7. Kata

enlrePrencttr diperoleh dari kata entreprendre yang menrpakan Bahasa

Perancis, jika diartikan dalan Bahasa lnggris beftfii "lndertake" beratti

berupaya, menjalankan, alau melakukan.

Lebih lanjut Riyanti (2003) mengemukakan secara etimologis. Jika dilihat

secara etimologis, istilah wiraswasta berasal dari dua kata, yakni 'wira' dan

'swasta'. Wim memiliki arti berani, utama, atau perkasa. Sedangkan swasta

temyata juga berasal dari dua kata, yakni 'swa' dan 'sta'. Swa artinya sendiri,

dan sta, bera(i berdiri. Jadi, swasta bisa dirraknai berdiri di atas kekuatan

sendiri. (Soemanto dalam Ratnawati, 2005). Istilah wirausaha atau wiraswasta

merupakan terjemahan dari kata entrepreneur. Soemanto dalam Ratnawati

(2005) mengemukakan bahwa terdapat dua kata yang sering digunakan untuk

mengartikan enhepreneur. K€dua kata tersebut adalah wirusaha dan

wiraswasta. Kedua kata tersebut sering kali digunakan secara bergantian. Jika

diperhatikan dari etimologis, terdapat sedikit perbedaan.

Selain defnisi tersebut di atas, terdapat juga penelitian yang mencoba

mengkaji deflnisi dari kewirausahaan. Gafner (2002) mengkaji respon dari

berbagai kalangan seperti praktisi bisnis, akademisi, dan politisi. Respon

tersebut mengkaji mengenai defi nisi masing-masing kalangan mengenai istilah



"entrepreneurship". Berdasarkan hasil tersebut, istilah "enlrepreneurship"

lebih kepada faktor-faktor psikologis dibandingkan fisiologis seseorang

"entrcpreneurship" merupakan inovasi, keativitas' organisasi' va1'lg'

kcunikan, dan profit-

Jika dit;hat pada definisi wiraswasta di atas, jelas bahwa "wiraswasta"

merupakan sikap mental yang beranl berdiri di atas kekuatan sendiri Sikap

menlal seperti ini ridrk nanya drremukan pdda pengu'aha sai' akan tetapijuga

clapat ditcmukan pada karyawan di kantor yang memiliki sikap mental yang

sama dengan pengusaha Jadi lebih ditekantan pada silap mental seseorang'

Sedangkan "wirausaha", adalah bentuk pembangunan usaha sendiri yang

tenhrnya dibangun berdasarkan sikap mental seorang pengusaha Artinya'

istiiab ini menegaskan bah a berwimusaha mengandalkan potensi diri untuk

membangnn usaha, bukan bekerja untuk orang lain Menurut ahli Psikologi

seorang wirausaha adalah orang nemiiiki kekuatan dorongan dari dalam

dir inl a dan rrelaku I an upaya agar dapat mencaprl I ujuannyr

Schine (2003) mengemukakan dua bentuk wirausahawaan' yakni;

wirausahawan gaya hidup dan wirausahawan tradisional Wirausahaan

tradisional adalah wirausaha yang memiliki tujuan mxteri- Bentuk wirausaha

tradisional adalah mengembanglan usaha di berbagai bidang agar dapat

memperoleh uang. Wirausahaan gaya hidup adalah wirausahaan yang lahir

berdasarkan kecintaan seseomng pada suatu kebiasaan atau suatu aktivitas

yang kemudian dirubah menjadi sebuah peluang usaha Gaya hidup merekalah

yang kemudian menjadi bisnis sebagai alat untuk dapat menghasilkan uang

Berbeda dengan wirausahaan tradisional yang melakukan pekerjaan bisnis

rencntu untuk mendap.rllan sebuah keuntungan maleri

2. Pribadikewirausahaan

Seorang wirausaha tidak begitu saja dilahikan akan tetapi diciptakan'

Diciptakan oleh diri rnereka s€ndiri Keputusan merckala! yang mengantarkan

mercka untuk dapat menjadi seorang wirausahaan Pada awalnya mereka akan
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membuat keputusan-keputusan, keputusan-keputusan yang mereka buat

memang belum sempuma tetapi seiring waktu yanB berjalan akan semakin

membaik. Disinilah t€rjadi proses belaja! untuk menjadi seorang pengusaha.

Tahap inilah yang kadang membuat orang cepat menyerah dan menganggap

diri mereka telah gagal menjadi seorang pengusaha (peabody,2005).

Lessem (1992) menjelaskan tipe pribadi wirausaha yaitu; a) inovaror,

kemampuan untuk dapat mengubah sesuatu yang tidak bernilai atau kurang

bemilai menjadi bemilai. Baik nilainya dalam membantu kehidupan manusia

maupun bernilai ekonolri; b) peratcang, kemampuan untuk dapat mengubah

s atu materi atau bardng menjadi sesuatu yang bemilai karena kreativitasnya;

c) pemimpin, memiliki jiwa sebagai seomng pemimpin dalam mengarahkan

diri dan orang-orang di sekitar untuk mencapai tujuannya; d) wirausaha,

mandiridalam berusaha; e) agen perubahan, sebagai orang yang memiliki ide-

ide cemerlang dalam membcrikan perubahan di sekelilingnya; f) anilrator,

menggerakkan orang-orang di sekitamya dan meletakkan peran nercka

masing-masing untuk memperoleh kuntungan bersama; g) petualang,

membuka diri terhadap berbagai kesenpatan baru dan pengalaman baru_

Lessen (1992) menjelaskan lebih lanjur mengenai langkahJangkah yang perlu

dikembangkan oleh seorang pengusaha. l-angkahJangkah tersebut adalah

mengembangkan suatu visi, nemanfaatkan potensi, memberi strukur,

mendapatkan sumberdayar me.encanakan perubahan, menganimasi orang, dan

menjadikan sesuatu.

Selain kepribadian, terdapat juga karakteristik yang dimiliki oleh seorang

wirausahawan. Beberapa ahli memiliki pandangan yang berbeda mengenai

karakeristik ini. Karakeristik tersebut antara lain dikemukakan oleh Goffrey

(Syam, 2007) adalah percaya diri, berorientasi tugas dan hasil, keberanian

mengambil resiko. berjiwa pemimpin. berorienrasi ke masa d;pan. kreativitas,

dan inovasi. Scorborough dan Zimrnerer (Syam, 2007) mengemukakan

karakeristik kewirausahaan, yaitu; dorongan untuk bertanggungiawab, lebih

memilih resiko sedang, peicaya dengan kemampuan diri untuk sukses,



berkeinginan untuk segera merespon, berenergi tinggi, berorientasi masa

depan, kemaraprran mengorganisit dan lebih menghargai prestasi daripada

uang.

3. Penelitian tentang kewirausahaan

Perkembangan kewirausahaan sangat diharapkan oleh setiap Negam. Hal
tersebut disebabkan kar€na dengan kehadimn kewirausahaan terjadi perubahan

yang signifikan terhadap p€rkembangan ekonomi suatu bangsa. OIeh sebab itu

kewirausahaan dikenal sebagai agen perubahan. pemyaataan yang sejalan

mengenai kehadiran kewirausahaan sebagai agen perubahan ditemukakan

sebagai hasil penelitian Yarzebinski (1992). penelirian yang dilakukan oleh

Yarzebinski (1992) juea mengemukakan bahwa tedadi penrbahan dari sudut

pandang psikologis pada omng yang diberikan pelatihan-pelatihan yang

mendukung terirternalisasinya kewirausahaan pada dirinya. penelirian

tersebut mendukung bahwa dengan berbagai metode dan pend€katan yang

dilakukan dapat membentuk jiwa kewirausahaan_ Ekonomi tidak dapat

bertahan lebih laina tanpa adanya peran serta dari kewirausahaan dan

kewirausahaan hanya bisa berkembang dengan adanya atmosflr yang cukup

mendul-uDg seseorang untuk melakukan inovasi dalam usaha.

Atmosflr yang mendukong adalah lingkungan ]ang paling dekat dan

mampu membentuk pola pikir seseorang. Seseorang secara umum bemda

dalam bebempa atmosfir atau lingkungan yang membentuk dirinya. Beberapa

lingkungan tersebut adalah kehrarga, sekolah, dan nasyarakat tempat manusia

berinteraksi- Keluarga merupakan tempat pendidikan awal dan tempat

penanaman nilai-nilai awal pada manusia, akan tetapi keluarga tidak dapat

menjamin terbenfliknya jiua kewirausahaan pada seseorang disebabkan

karena karake.istik dan pola asuh yang berbeda dari setiap keluarga.

Masyarakat juga demikian terlalu sulit dikontrol untuk dapat memberikan

pendidikan yang tepat bagi seseorang karena begiru banyak interaksi yang

sulit dikontrol. Satu-satunya lingl'ungan yang sangat kondusifdaII mendlrkung

.12



ierbentuknya jiwa seseorang adalah lembaga pendidikan (sekoiah/universitas).

Melalui sekolah nilai-nilai diajarkan dan proses pengintemalisasian terjadi,

akan tetapi kesalahan terjadi ketika lulusan dari lembaga pendidikan tidak

mendidik lulLrsan untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan. lni adalah

alasan yang dikemukakan oleh Durenberger (199?) dalam penelitiannya

sehingga menyatakan bahwa menempatkan seseorang dalam berbagai kegiatan

aktif altematif sekolab lebih efektif dibandingkan dengan pendidikan yang

diterimanya.

Sebelumnya pernyalaan tersebut telah dibuktikan oleh Betder (1990) yang

menemukan beberapa hal yang menge-jutkan ketika memberikan suatu

komunitas pelatihan kewirausahaan. Beberapa perubahan terjadi pada subjek

penelitian yang ditunjukkan detgan perilaL:u teramati yang berobah

diantaranya peningkatan pengalaman dari setiap peserta, Peserta berbagai ide_

ide, dan peserta membuat keputusan untuk melakukan bisnis baik secara

kelompok naupun peromngan. Penelitian tersebut tidak begitu

memperhatikan pengintemalisasian yang terjadi hanya pada tata.an perubahan

perilaku- Selain ilu untuk saat ini diperlukan sebuah pengembangan model

pengintemalisasian jiwa kewirausahaan yang dapat langsung menyentuh dan

bersinergi dengan dunia pendidikan se{ta memPerhatikaD aspek-asPek

perkernbangan dari individu.

Meskipun tedadi perkembangan dalam pendidikan dan pelatihan

kewirausahaan, penelitian yang dilakukan oleh Henry, Hill, dan Leitch (2005)

menemukan sangat sedikit keseragaman dalam hal pelaksanaan maupun

evaluasi. Perhatian lebih tertrduh pada ilmu pengetahuaD mengenai

kewiraushaaan. Penelitian yang dilakukan oleh Hen-ry, Hill, dan Leitch (2005)

juga membuktilkan bawha beberapa aspek dari kevr'irausahaan dapat diajarkan

dengan hasil yang memuaskan. Pendapat ini membuktikan bahwa pendidikan

mengenai ke\r irausahaan dapar dilalukan.
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B. Pendidikan Anak Usia Dini (pAUD)

l. Tujuan Pendidikan Anak Usia Dini

Currie (2001) menjelaskan tiga tujuan yang ingin dicapai dalam
pendidikan anak usia dini. penjelasan ini sesuai dengan iujuan nasional yang

diinginkan untuk mencapai pembangunan generasi yang lebih baik. pertama.

diinginlan melalui pendidikan anak usia terjadi opri&alisasi perkembangan

kognitif anak. Kedua, anak-anak diharapkan lebih siap untuk menuju jenjang

pendidikan yang lebih ringgi. Ketiga, anak-anak memiliki perkembangan

sosial dan emosional yang lebih baik untuk mendukung tahapan{ahapan

pe.kembargan selafljutrya.

Telah banyak penelitian membukikan bahwa usia dini (dibawah 6 rahun)

adalah usia keemasao. Sangar banyak pengaruh yang dapat dikembangkan

pada anak yang dapat berdampak besar bagi k-ualitas pribadi anak. Banyak

pendidikan yang mungkin masih berfokus pada kecerdasan inrelektual saja,

padahal justru lebih banyak fakor lain selain kecerdasan inteleklual yang

masih perlu dikembangkan. SaLah satu faktor penting yaitu, perkembangan

sosioemosional anak. Perkembangan ini sangat penting dan tidak didapatkan

anak melalui pembelajaran materi-materi tetapi melalui prcs€s pendidikan

yang murgkin didapatkan dari interaksi dengan lingkungan. Interaksi ioi bisa

dengan sangaja dibangun melaJui rekayasa pennainan.

2. Perkembangankognitif

Agar dapat memahami pendidikan anak usia dini diperlukan pemaharnan

mengenai perkembangan kognitif pada anak. perkembangan ini yang paling

mendasar dalam menjelaskan sfrategi yang tepat dalam merancang berbagai

model belajar dan strategi pendidikan bagi anak.

Perkembangan kognitif merupakan ilmu yang mempelajari mengenai

proses kognitif seseorang yang terjadi selama masa perkembangan (Solso,

1995). Penekanan berada pada perkembangan otak dan pengaruhnya terhadap
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proses kognitif seseorang. Terdapal dua teori yang umum dipakai dalan

menjelaskan mengenai perkembangan kognitif. Teori tersebut berasal dari

Piaget dan Vygotsky (Sternb€rg, 2008). Kedua teoritis tersebut memiliki cara

pandang yang sama dalam safu sisi dan perbedaan dalam beberapa hal

utamanya mengenai tahapan dalam perkembangan kognitif

Prinsip dasar Piaget dalam menjelaskan perkembangan kognitif adalah

adanya adaptasi dar organisasi (Desmita,2009). Adaptasi adalah proses

asimilasi dan akomodasi. Proses mental mengasimilasi keadaan ekstemal dan

mengubahnya sebagai bentuk mental. Setelah itu, seseorang akan berupaya

untuk mengakomodasi strukur mental yang ada pada aspek-aspek baru yang

ada di lingkungannya. Kedua adalah adanya organisasi mental yang mengacu

pada k€adaan struktur mental sesungguhnya yang beradaptasi. Pikimn adalah

terstruktu dan terorganisir.

a. Periode sensorimotor

Piag€t (Desmita,2006), berpendapat bahwa tahapan ini menandai

perkembangan kemampuan dan pemahaman spatial peoting dalam enam

sub-tahapan:

l) Sub-tahapan skema refleks, muncul saat lahir sampai usia enam

minggu dan berhubungan terutama dengan rcfleks.

Sub-tahapan fase reaksi sirkular primer, dari usia enam minggu

sampai empat bulan dan berhubungan terutama dengan munculnya

kebiasaan-kebiasaan.

Sub-tahapan fase reaksi sirkular sekunder, muncul antara usia

empat sampai sembilan bulan dan berhubungan terutama dengan

koordinasi antara penglihatan dan pemaknaan,

Sub-tahapan koordinasi reaksi sirkular sel:under, muncul dari usia

sembilan sampai duabelas buian, saat berkembangnya kemampuan

untuk melihat objek sebagai sesuatu yang permanen ualau

2)

l)

4)
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kelihatannya berbeda kalau dilihat dari sudut berMa (permane.si

objek).

Sub-tahapan fase reaksi sirkular te$ier, muncul dalam usia dua

belas sampai delapan belas bulan dan berhubungan terutama

dengan penemuan cam-cara baru unfuk mencapai fujuan,

Sub-tahapan awal representasi simbolik, berhubungan terutama

dengan tahapan awal kreativitas.

b. Tahapanpmoperasional

Pemikiran Praoprasional anak-anak mengembangkan kemampuan

mental untuk dapat berinteraksi dengan objek-objek sekitardya. Cid dari

tahapan ini adalah operasi m€ntal yang jarang dan secara logika tidak

memadai. Anak-anak mempresentasikan objek-objek yang diremuirya

dengan kata-kata atau simbol. Anak dapat mengklasifrkasikan objek

menggunakan satu ci.i tertentu. Tahapan pra-opemsional mengikuti

tahapan sensorimotor dan muncul antam usia dua sampai enam tahun.

Pada tahapan ini, anak mengembangkan keterampilan berbahasanya.

Mereka mulai merepreseotasikan benda-benda dengan kata-kata atau

gambar. Bagaimanapun, mereka masih mengguoakan penalaran intuitif
bukan logis. Pada tahapan ini anak-anak bersifat egosentris tidak dapat

mernahami yang tedadi di sekitamya.

c. Tahapan operasional konlrit

Tahapan ini adalah hhapan ketiga dao muncul antara usia onam

sampai dua belas tahun. Kemampuan logika telah memadai. Proses-proses

penting selarD tahapan ini adalah:

l) Penguruta! adalah kemampuan untuk mengurutan objek menurut

luh$an, bentuh atau cfui laitutya.

2) Klasifikasi adalah kemampuan untuk memberi rlama dan

mengidentifrkasi serangkaian benda menurut tampilannya,

5)

6)
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ukurannya, atau karakteristik lain, termasuk gagasan bahwa

serangkaian benda-benda dapat menyertakan benda lainnya ke

dalam rangkaian tersebut.

3) Decentering adalah anak mulai mempertimbangkao beberapa aspek

dari suatu permasalahan untuk bisa memecahkannya_

4) Reversibility adalah anak mulai memahami bahwa jumlah atau

benda-benda dapat diubah, kemudian kembali ke keadaan awal.

5) Konservasi adalah menahami bahwa kuantitas, panjang, atau

jumlah benda-benda adalah tidak berhubungan dengan pengaturan

atau tampilan dari objek atau benda_benda telsebut.

6) P€nghilangan sifat egosentrisme adalah kemampuan untuk melihat

sesuatu dari sudut pandang orang lain.

d. Tahapan operasional formal

Tahap operasional tbrmal adalah periode terakhir perkembangan

kognitif dalam teori Piaget. SeseoEng telah mampu mengembangkan

penalaran absrrak. Ciri-ciri rahapan ini adalab:

l) Tahap ini mulai dialami anak dalam usia sebelas tahun (saat

pubertas) dan terus berlanjut sampai dewasa.

2) Diperolehnya k€mampuan untuk berpikir secara abstmk, menalar

secam logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang tersedia.

3) Seseorang dapar memahami hal-hal seperti cinta, buki logis, dan

nilai.

3. Proses Kognitif dalam belajar-mengajar

Eggen dan Kauchak, (1997) mengemukakan bahwa proses kognitif dalam

belajar melibatkan beberapa tahapan konrponen yang bekerja, komponen

tersebut sebagai berikut:

a. Komponen pertama, adalah informasi diproses ke dalam model proses

informasi yang terdiri dari tahapan sensory mcmory (sensor memori).
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b

working memory (rnemori bekeria), dan long{erm 
'nemory 

(memori

jangka panjang).

Konponen kedua, adalah proses kognitifyang bersifat intemal, proses

intel€ktuai yang mentransfer informasi dari bagian yang satu kebagiao

yang lain. Dalam kogoitif proses terdapat aftention, perception.

rehearsal, encoding, aDd retrieval.

Komponen ketiga, yaitu metakognitif yang terdjri atas pengetahuan

dan melibatkan konirol dalam proses kognitil Metakognitif

menrpakan proses dimana seseorang mengontrol proses kognitifnya

sehingga dapat lebih memudahkannya dalam memperolch

pengetahuan. Metakognitif mengontrol dan mengkordinasi proses yang

memindahkan informasi dari bagian satu ke bagian yang lain.

Given (2007) mengemukakan penjelasan mengenai sjstem pembelajaran

yang uremperhatikan sistem alamiah otak bekeda. Kealamian otak bekerja

perlu diperhatikan dalam memberikan pengetahuan kepada murid.

Pemahaman akan cara keda otak yang disebut dengan proses kognitif dalam

belajar akan memberikan dampak maksimal dalam perolehan informasi dan

pengintemalisasian pengetahuan. Hal serupa tedadi ketika seonng pendidik

bermaksud untuk mengintemalisasikan jiwa kewirausahaan pada anak

didiknya, maka perlu diperhatikan tahapan perkembangan kognitif dan

kealamian otak bekerja sesuai tahapan perkembangan-

Sistem operasi dasar otak dijelaskan juga oleh Given (2007). Hal yang

paling penting dalam membahas sistem operasi otak adalah neuron. Neuron

inilah yang membentuk subsistem berpola teratur dan berjaring. Jumlah

neuron pada manusia secara fisiologis terus mengalami pertumbuhan dan

mengembanglan jaringannya. Seiring proses belajar pada manusia sistem

kognitif.juga bekerja dan mempengaruhi perkembangan neurcn pada anak

hingga dewasa. Dari pola-pola perkembangan neuron dapat dijelaskan lima

bentuk pernbelajaran dan belajar berbasis otak.
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Kelima bentuk pembeta_jaran tersebut adalah sistem pembelajaran otak

emosional, sosial, kognitif-, kinestetis, dan reflektif. Kelima pros€s ini dapat

dilibatkan dalam rnemaksimalkaD pengintemalisasian jiwa kewirausahaan.

Pendidikan yang hanya melibarkan satu diantara lima fungsi otak yang bisa

dilibatkan kurang dapat memaksimalkan penyerapan informasi. Dengan

memanlaatkan seluruh fungsi otak dalam proses kogDitif maka akan dapat

diperoleh hasil maksimal dalam proses pembelajamn. Pada proses

pemrograrnan kognitif sistem akan berjalan dengan baik ketika fungsi-fungsi

otak yang Lain tictak mengganggu seperti emosi, reflektil, sosial, dan

4. Prinsip Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pendidikan anak usia dini tentLrnya tidak hanya diselenggarakan begitu

saja. Meme.lukan pertimbangan drri berbagai literatur dan keahlian dari

pendidik unfuk rncnyclenggarakan pendidikan tefiadap anak. Beberapa hal

vang perlu diperhatikan sebagai prinsip pendidikan anak adalah fahapan

penyelenggaraan pendidikan. Pcnting untuk memperhatikan asesmen, teknik

dan strategi pendidikan, dan evaluasi terhadap luaran dari pendidikan.

Wofiham (2008) berpendapat bahwa pendidikan anak usia dini sangat

penting, utananya dalan rielakukan dlrlersmerl dalam pendidikan anak usia

dioi. Terdapat beberapa prinsip dalam melakukan asesmen dan pengembangan

pcndidikan anak usia dini. Dalam melalGrkan a5uz$rrcrl pendidikan anak

harus mengkaji banyak sumber informasi. Lebih laqiut lagi, arras.rn rr?1 harus

meDgembangDkan kemampuan belajar anak dan berguna bagi anak. Selain itu

juga harus memperhatikan kesetaraan dalam pendidikan. Seluruh leknik

pendidikan yang diberikan kepada anak harus adil bagi seluruh anak dari

berbagai latar belakang. Selain itu, dalarn pendidikan anak usia dini utamanya

dalam melakukan asesmen harus melibatkan orangtua anak. Keluarga sangat

mengetahui karakeristik anak sebelum anak te.sebut masuk dalam sistem

Pcndidikan ADak Usia Dini (PAUD).
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Kurikulum dalam teknik dan strategi pelaksanaan pendiditan anak usia

dini bempaya untuk memberikan anak-anak pengetahuan dan skill yang

diperlukan oleh anak di masa yang akan datang. Skitl yang diburuhkan bukan

hanya pada saat Bnak belajar tetapijuga untuk rahapan pendidikan selanjutnya.

Daerah yang memerlukan pengembangan seperti pemahaman aksara, inisiatif

dan hubungan sosial, gerakan, musik, dan kemampuan mengklasifikasi objek_

Hal yang paling diinginlcan sebagai luaran dari proses pendidikan ini adalah

pengembangan kemamuan anak untuk berpikir secara independen dan

menyelesaikan nasalah (Demircan dan Olgan, 20ll).
Demicran dan Olgan, (201 l) juga menjelaskan bahwa prinsip pelaksanaan

pendidikan anak di usia dini harus memperhatikan konteks peny€lenggaman

pendidikan. Anak-anak tidak.hanya diberikan sefiing kelas yang baru dan

sesuai dengan standar pendidikan, tetapi juga anak-anak harus dididik

mengenai konteks budaya tempat mereka belajar. Anak-anak harus dapat

memahami interaksi sosial, norma. dan nilai-nilai tempat m€reka berkembang,

yang tentunya seluruh hal tersebut berbeda disetiap budaya.

5. PAUD dan Investasi Ekonomi

Currie (2001) menjelaskan bahwa beberapa Negam maju mulai melirik

usia dini sebagai investasi terbesar suatu bangsa. Hal ini menyebabkan

pemerintahafl beberapa Negara mengalokasikan aflggaran yang cukup besar

untuk pendidikan anak usia dini. Generasi yang tumbuh dengan optimal akan

menjadi aset yang sangat berharga bagi bangsa. Dalam jaDgka wakru kurang

dari 35 tahun dampak dari kualitas pribadi anak yang cemerlang akan

mengantarkan suatu bangsa menjadi lebih berkualitas. Pandang pakar ekonomi

dalam jurnal ekonomi (Currie, 2001) menyebutkan bahva pendidikan anak

usia dini seakan men)adi economic leturn- Sangat ban)/ak keuntungan yang

dapat dihasilkan dari berbagai bidang dengan memiliki generasi yang

berkualitas. Oleh karena itu, sangat tepat jika PAUD juga menjadi persiapan

bagi perkembaogan ekonomi dan investasi masa depan suatu bangsa.
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C. Permainan Kewirousahaan

L Memahami Permainan

Istilah pernuinan sebenarnya dalam bahasa Inggris memiliki dua arti yang

dianggap berbeda. Permainan dalam artiar plq' lebih mengarah kepada

permainan yang tidak begitu terstruktur tetapi tetap membuat pemainnya

merasakan kesenangan. Sedangkan permainan dalam artian game lebih

mengarab kepada permainan yang memiliki struktur baku dan ditetapkan

tltjuan yang ingilr dicapai dalam pennaioan tersebut. Dalam konteks

pendidikan dan pelatihan, umurnnya pennajnan yang dimaksud adalah

permainan dalam artian sebuah permainan dengaD aturan dan memiliki nilai
serta tujuan yang tepat.

Permainan sangat bemanfaat dalam memberikan strategi pembelajaran

dalam bentuk pengalaman langsung. Di tingkar pendidikan umumnya anak-

anak usia dini dididik dengan menggxrakan permainan. Anak-anak

memahami perannya sebagai bagian dari masyarakat dan memahami berbagai

oilai dan noma dengan cam bermain. Aturan-aturan dalam permainan

mernbuat anak-anak lebih dapat memahami aturan yang ada dalam

masyarakat. Oleh karena itu, lebih tepatjjka anak-anak tidak hanya melakukan

"plq" tetapi jnga "pl4,ing a game."

Penjelasan di atas sesuai dengan pendapat Salen dan Zimmerman (2003)

bahwa sebuah "game" adalah sistem yang p€mainnya terikat dalam situasi

konflik buatan, dan dijelaskan dengan aturan, dan hasilnya dapat diulflr. Lain

halnya dengan Maroney (2001) yang menjelaskan bahwa ,,gane,' adalah

bentuk permainan dengan tujuan dan struktur yang tetap. Banyak pendapat

lain yang tentunya memiliki sudut pandang sendiri mengenai permainan.

K€baoyak literatur yang ditelah dikaji oleh peneliti meryimpulkan bahqra

permainan ontuk lingkup pelatihan dan pendidikan harus berupa.garre"

sehingg teatruktur, memiliki tujuan, dan luaran yang dibasilkan juga harus

jelas.
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Caillois (1957), seorang sosiolog dari perancis dalam bukunya Z"rjerl.r e/
le.y hotnmcs (Permainan dan Manusia/ mendefinisikan permaiann sebagai
aktivitas yang harus memiliki karakreristik sebagai beril-ut:

a. Frlr; aktivitas permainan harus rnemenuhi karakeristik menyenangkan

untuk dilaksanakan baik bagi peserta maupun instruktur.
b. Separate: harus ditetapkan daiam waktu dan tempat tertentu dan

terpisah dari akrivitas lainnya.

c. (rlcertain: ]|!ta'an dari permainao diletapkan tetapi tidak terlihat secara

langsung.

Non-producth,e: partisipasi dalam permainan tidak menyelesaikan
apapun yang menghasilkan_

gtn,erned by rules: Aktivitas harus n1emiliki aturan yang berbeda dari

d

keseharian.

f. .fictitiotlst dilaksanakan dengan keadaan p€msaan yang berbeda dari
realitas.

2. Strategi Permainan Kewfausahaan untuk PAUD
Pennainan kewirausabaan sebenamya bukan merupakan hal baru

dalam ranah pengembangan ilmu kewirausahaan. Banyak permainan yang
terkadang disisipkan dalam pelatihan_pelatihan bisnis. Tetapi terkadang
kurang disadari untuk dapat mengembangkan permainan kewirausahaaD bagi
anak usia dini. Pennainan merupakan model yang sangat tepat uotuk
memberikan pendidika bagi anak usia dini. Anak_anak di pendidikan usia dini
belajar peran sosial, emosional, dan kognitif dengan berrnain. Oleh karena itu
permainan adalah cam yang paling tepat untuk mengint€malisasikan pesan
kepada anak-anak di usia dini.

Berdasarkan penelitia! yang dilakuka[ oleh Jufri dan pandang (201 I)
dikembangkan sebuah pendekatan yang menjadi dasar merancang permainan
kewirausahaan. Penelitian t€rsebut membagi proses intemalisasi jiwa
kewirausahaan pada anak dengan dua kelompok usia. Kelompok usia pertama
yakni 0-2 tahun dan kelornpok usia kedua yakni usia 3-7 tahun. Berikut
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penjelasan lebih konkrit nengenai dua kelompok usia anak usia dini dan

pendekatan yang d ilakukan untuk menginternaiisasikan jiwa kewirausahaan:

a- Bayi (Tahapan Senso.inotorik (0 2 tahun)

Anak-anak pada masa perkembangan ini sangat membutuhkan

lingkungannya untuk dapat merangsang potensi sensorik dan motorik

yang dimilikinya. Oleh karen itu, pada Drasa ini disebut sebagai masa

perkernbangan sensorik motorik. Tahapan ini tidak hanya penting bagi

perkenbangan kognitif bayi letapi juga penting untuk perkembangan

fisiologis bayi menuju tahapan perkembangan selanjutnya. Usia ini

merupakan usia yang sangat awal untuk memberikan pendidikan

kepada anak-anak.

FoL:us utama dalam proses pendidikan yang diberikan tidak untuk

mengembangkan intelektualjtas arak tetapi pemb€ntukan karakter

awal anak yang mendukung tumbuh kembang anak. Beberapa anak

tidak begitu memanfaatkan kemampuan fisiologis yang dimiliki karena

cara pendidikan yang tidak tepat. Banyak pendekatan yang dilakukan

oleh omng orang di sekitar anak yang tidak mendukung potensi ana.k

sehingga untuk menghindari hal ini pilihan untuk bekerjasama dengan

lembaga-lembaga pendidikan usia dini menjadi pilihan yang lebih

baik. Tetapi jauh lebih baik lagi jika pendidikan usia dini dapat

dilakukan oleh orang-omng dekat di sekitar bayi seperti ibu, bapak,

dan saudara.

Anak-anak pada tahapan sensorimotorik sebaiknya didorong untuk

dapat mengembangkan kemampuan motorik dasamya, kemarnpuan

memahami stimulus objek yang ada di sekitamya, dan pengembaflgan

kebiasaan kebiasaan kreatif. Perkembangan kognitif pada tahapan

sensorimotorik yang baik akan membantu dalam perkembangan

kognitif pada tahap perk€mbangan selanjutnya. Fokus utama dalam

tahap perkembangan kognitif sensorimotorik adalah memaksinalkan

.23



:t r:rentukan proses-proses mental awal anak melalui slimulus

:+ungan.

Ada banyak jenis stimulasi yang dikembangkan dan dlpadukan

-.::rl dapat ln(jnstimulasi otak bayi. Berikut permainan untuk

-:rd!nimulasi perkembangan anak:

- \{ulai dari bagian yang terbaik dan termudah

StimuLasi sederhana dapat diberikan oleh orangtua bayi pada

beberapa bagian tubuh bayi. Bayi dspat disenruh di lengan, kaki,

perul. dan telapak tangan. Cara menyentuh dilakukan dengan

sangat perlahan d€rgan ritme yang teratur. Stimulasi serupa juga

dapat diterapkan pada beberapa bagian panca indera yang lain

seperti mata. Secam sederhana, kita dapat memperlihatkan

berbagai bentuk kepada bayi dengan warna wama yang berbeda.

Ketika diperlihatkan, buat gerakan perlahan di depan mata bayi

agar menstimulasi gerak reiiia dan bola mata- Gerakan dapat

dilakukan secara vertikal, horizontal, maupun m€mutar.

2) Pastikan kekayaan bahasa

Ibu dapat berkotrunikasi dengan bayi melalui bahasa verbal

maupun non-verbal. Bahasa verbal yang digunakan oleh ibu atau

omng-orang di sekitar ibu dapat menstimulasi kemampuan bahasa

bayi dan menstimulasi perkembangan bahasa bayi. Bahasa non-

verbal yang digunakan oleh ibu juga membantu bayi dalam

mengenali berbagai stimulus dan respon yanS tepat. Bahasa verbal

yang digunakan oleh Ibu dapat dengan nudah ditempkan dengan

berbicara kepada bayi.

Bahasa non-verbal tidak sepertihalnya bahasa verbal. Bahasa

non-verbal berupa mimik wajah ibu, senlunan ibuj sentuhan, dan

pelukan ibu. Bahasa non-verbal kepada bayi ini memiliki pengaruh
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pembentukan proses-proses mental awal anak melalui stimulus

lingkungan.

Ada banyak jenis stimulasi yang dikembangkan dan dipadukan

untuk dapat menstimulasi otak bayi. B€rikut permainan untuk

menstimulasi perkembangan anak:

l) Mutai daribagian yang terbaik dan termudah

Stimulasi sederhana dapat diberikan oleh orangtua bayi pada

beberapa bagian tubuh bayi. Bayi dapat disentuh di lengan, kaki,

perut, dan telapak tangan. Cara meny€ntuh dilakukan dengan

sangat perlahan dengan ritme yang teratur. Stimulasj serupa juga

dapat dilerapkan pada beberapa bagian panca indera yang lain

seperti mata. Secam sederhana, kita dapat memperlihatkan

berbagai bentuk kepada bayi dengan wama-wama yang berbeda.

Kclika diperlihatkan, buat gerakan perlahan di depan mata bayi

agar menstimulasi gerak retina dan bola mata. Gerakan dapat

dilakukan secara vertikal, horizontal, maupun memutar.

2) Pastikan kekayaan bahasa

Ibu dapat berkomunikasi dengan bayi melalui bahasa verbal

maupun non-verbal. Bahasa verbal yang digunakan oleh ibu atau

orang-orang di sekitar ibu dapat menstimulasi kemampuan bahasa

bayi dan menstimulasi perkembangan bahasa bayi. Bahasa non-

verbal yang di$makan oleh ibu juga membantu bayi dalam

mengenali berbagai stimulus dan respon yang tepat. Bahasa verbal

yang dig:unakan oleh Iblr dapat dengan mudah diterapkan dengan

berbicara kepada bayi.

Bahasa non-verbal tidak sepertihalnya bahasa verbal. Bahasa

non-verbal berupa mimik wajah ibu, senyuman ibu, sentuhan, dan

pelukan ibu. Bahasa non-verbal kepada bayi ini memiliki pengaruh
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yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bahasa verbal.

Seny,uman ibu kepada bayi memberikan pengarub yang sangat kuat

mengenai emosi kepada bayi. Banyak anak yang mungkin

mengalami gangguan pelabelan emosi karena jarang diberikan

stimulus berbagai ekspresi wajah. Seiain dari senFman ibu,

dekapan dan seotuhan juga merupakan sinyal yang dapat

memberikan pesan-pesan non-verbal. Proses ini sangat membantu

bayi unluk memenuhi kebutuhannya akan kasih saying dan

menjadi pendukung dalam proses perkembangan emosinya-

3) Menyediakan beragam stimulasi sensorik (menggunakan bunyi,

gerakan, dil)

Saat perkembangan menjadi balita yang semakin baik d€ngan

anggota tubuhnya anak-anak tctap membutut*an stimulus dari

lingkungannya, utamanya dari omng-orang terdekatnya.

Kemampuan untuk menggerakan tangan, kaki, badan, dan

beberapa anggota tubuh lainnya merupakan sinyal bahwa anak

telah siap untuk menggunakan organ tersebut untuk menanggapi

stimulus. Agar semakin baik dalam memanfaatkan organ-organ

tersebut maka kita perlu untuk tetap mendorong bayi menggunakan

organ tersebut dengan berbagai teknik.

Ibu dapat memp€rlihatkan berbagai benda-benda yang tentunya

aman bagi anak usia di bawah satu tahun. Biarkan anak

mengeksplor kemampuan tanggannya dalam menyentuh benda

bahkan menggenggamnya. Cunakan benda yang lembut sehingga

tidak terjadi iritasi pada anak. O.gan panca indera juga telah terjadi

perkembangan yang sangat baik setelah usia tiga atau empat bulan.

Kemampuan membedakan warna juga telah ada, daya tarik terhada

berbagai warna yang berbeda dapat dilibat dari reaksi anak. Ibu

dapat merangsang kemampuan tersebut dan mengembangkan

25



kemarnpuan otak akan rurna dengan memperlihatkan berbagai

bcnda denganjenis dan intensitas warna yang berbeda.

4) Mengajar hubungan kata dan akiviras (usia diatas I tahun)

Anak-anak pada usia ini akan melakukan berbagai percobaan,

percobaan dengan indem mereka. Anak-anak sangat antusias

menggrnakan anggola tubuh yang dimilikinya_ Anak-anak

melakukan berbagai eksperimen tindakan dengan tangan yang

dimilikinya mulai dari gerakan menggenggam hingga membuat

goresan-goresan sederhana. Anak pada usia ini telah mampu

menggunakan peralatan tertentu meskipun tidak begitu nrahir.

Anak sudah dapat memahami bahwa pensil dapat membuat suatu

goresan afau bentuk tertcntu di atas nedia kertas. Anak-anak perlu

diarahkan untuk mengeksplorasi kebutuhan perkembangannya.

Mereka but:1, \rseomng untuk bc bicara mengcnai apa yang

mereka lihat dan dengar. Mereka perlu berbagai alaFalat yang

aman untuk mereka mengembangkan kemampuan moiorik mereka.

Berikan pensil wama atau sejenisnya dan sebuah media gambar

berupa kertas. Biarkan anak-anak menggunakan pensil wama

tersebut dan membuat berbagai coretan,

5) Peogulangan stimulus terhadap respon anak

Anak-aoak tidak hanya diberikan berbagai stimulus yaDg

mendul:ung perkembangan. Anak-anak.iuga perlu untuk dibantu

meningkatkan kemampuannya dengan cara nemberikan respon

terhadap berbagai respon yang diberikan. Hukum stimulus respon

juga berlaku dalam proses menstimulasi trmbuh kembang anak.

Semakin baik orang-omng di sekitar anak dalam membcrikan

dul:ungan ferhadap rcspon unggul yang dimunculkan anak semakin

scring pula perilaku-perilaku tersebut diulang.
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6) Biarkan mereka menyentuh beragam bentuk.

Permainan menlrusun balok atau merangkai manik-manik

adalah cara yang cukup efektif untuk membantu koordinasi

motorik anak. Daiam melaksanakan kegiatan ini, perlu perhatian

dari orangrua maupun pengasuh anak lainnya. Kegiatan ini

m€libatkan interaksi yang sangat baik antam anak dan b€ragam

b€ntuk-bentuk yang dapat dibedakan dari jenis dan ukumn. Wama

dari benhrk balok-balok ataupun manik,manik yang dirangkai juga

ikut memberikan stimulasi terhadap perkembangan sensorit anak.

7) Berikan cerita atau dmma agar memperkaya perkembangan kosa

kata

Anak-anak di tahap akhir perkembangan serxorik motorik telah

mampu mengembangkan kemampuan kosa kata. Selain itu, anak-

anak jugu mengembangkan kemampuannya untuk

mengembangkan kemampuan menghubungkan aDtara kegiatan dan

kata kerja atau antam benda dengan kata benda tertentu. Aldivitas

yang sangat mendukung adalah bermain peran. Ibu dapat

menunjukkan beb€rapa aktivitas yang mendukung seperti

menirukan beberapa adegan. Ibu bisa menyebutkan suatu kata kerja

seperti "melompat" kemudian melompat dan meminta anak untuk

menirukannya. Ibu juga dapat menunjukkan beberapa ekspresi

wajah seperti tertawa, senlum, sedih, dan sebagainya dan meminta

anak untuk menirukannya. Seiring proses yang kita terapkan, kita

dapat menyaksikan bahwa anak semakin dapat mengkordinasikan

gemkan dan ger&re pada tahap ini.

Perkembangan kemampuan anak-anak dalam memahami

beberapa peran tertentu dapat dibantu dengan cara bermain peran.

Proses bermain peran sangat mudah dilal:ukan oleh Ibu atau ayah

tanpa harus mempersiapkan perangkat atau pemlatan tertentu. Ibu

dapat bercerita kepada anak bahwa mereka sedang berada di

sebuah supermarket atau pusat perbelanjaan, pada saat i1u anak
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berperan sebagai pen_jualnya dan ibunya sebagai pembeli. Akivitas
seperti ini sangat sederhana dan dapat dilakukan dengan peran_

peran yang lain seperti ibu yang sedang memasak di dapur, ayah

yang sedang menelpon temannya, dan lain sebagainya_

b. Balita di Play Grct? (tahapan praopmsional (2 7 tahun))

turak-anak pada usia ini umumnya relah dimasukkan dalam

pendidikan pra sekolah dasar atav pta-tt gro p, Taman Kanak_kanak,

dan setingkat lainnya. Masa-masa perkembangan pmoprasional ioi
sangat penting bahkan dianggap sebagai masa_masa emas

perkembangan anak- Anak dapar kehilangan atau membentuk

kepercayaan diri sangat erat dipengaruhi pada masa perkembangan ini.

Pada masa ini juga anak,anak sudah dapar berinteraksj dan

mengembangkan kcmampuan sosialnya lebih baik dari tahun

sebelunrnya.

Feigelman S (2007) menuparkan mengenai karakeristik anak

pada usia praopmsional ini- Secara motorik anak-anal semakin baik

dalam hal motorik kasar. Beberapa hal yarg sudah dapat dilakukan

oleh anak seperti lebih menunjukkan kemampuan berlari yang baik,

melompat, melempar benda, dan menendang. Berikut beberapa hal

yang dapat diterapkan untuk membanto anak menginternalisasikan

prinsip-prinsip dasar jiwa kewirausahaan.

l) Melalui hubungan sebab-akibat

Tahapan praoprasional ini anak-anak telah dapat dididik untuk

memahami hubungan sebab-akibat. Sebagai contoh untuk anak,

anak yang berusia 3-4 tahun diminta untuk mengambilkan sebuah

benda yang diinginkan oleh ibunya, setelah benda tcrsebut

didapatkan oleh sang Ibu kemudian ibu memberiftan makanatr

kesukaan anak atau benda-benda lain yang disukai oleh anak.
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Proses ini nemberikan konsep kepada anak mengenai usaha dan

akiba dari trsahanya. Anak-anak secara tidak langsung memahami

bahwa ada sebab dan akibat dari usaha yang dilakukannya. Tanpa

memberikan penjelasan panjang lebar sekalipun arak-anak r€lah

terintemalisasikan dengan konsep sebab akibat dari suatu usaha.

2) Belajar dari benruUgambar

Di usia 2-7 tahun anak-anak teiah mampu mengenaii objek

yang dilihatnya. Bahkan terkadang di awal usia ini orangtua

terkagum-kagum dengan anak yang telah mampu mengenali foto

omrgtuanya, temannya, dan dirinya sendiri. Ibu atau pendidik anak

usia dini dapat menggunakan gambar untuk memperiihatkan

berbagai gambar'gambar usaha. Banyak gambar-gambar kegiatan

usaha seperti pemandangan di pasar, kegiatan jual beli, sebuah

perusahaan, dan lain sebagainya. Anak-anak dapat diperljharkan

mengenai gambar tersebut dan membiarkan anak bertanya

mengenai gambar tersebut- Ketika anak bertanya meogenai gambar

tersebut, pendidik atau orangtua dapat langsung menceritakan

aktivitas di gambar tersebut.

Di usia ini, tidak hanya dapat diperlihatkan mengenai gambar

tetapi juga dapat mengajak anak untuk mewamai, menggambar

bentuk, dan menghubungkan titik menjadi sebuah gambar utulL

Seirine aktivitas anak di usia ini, pihak pendidik atau orangtua

dapat langsung menjelaskan mengenai gambar yang sedang

dikerjakan oleh anak. Hal ini akan mengakilkan indera anak untuk

menyerap informasi mengenai gambar yang sedang dibentuk.

Aktivitas ini hams menjadi aktivitas yang menyenangkan bagi
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3) Belajar dari cerita

Anak usia dini menjadj sangat tertarik dengan cerita. Jika

sebelumnya anak-anak menyukai gambar dan t€rtarik dengan cerita

yang ada pada gambar, pada saat usia ini anak-anak dapat membuat

imaginasi dari cerita yang disampaikan. Selain itu, cambar-gambar

yang ditunjukkan kepada anak-anak dapat lebih dikembangkan

dengan menceritakan kisah sukses dibalik Fmbar yang

ditunjukkan. Banyak cerira yang dapat mengispirasi anak-anak dan

mengintemalisasikan jiwa kewirausahaan melalui cerita tersebui.

Berbagai cerita-cerita inspirasi diberikan kepada anak untuft

menginternalisasikan sifarsifat unggul maupun nasehat dalam

keseharian. Cerita yang diberikan dapar secara verbal langsung

diceritakan oleh ibu maupun nelalui audio yang diperdengarkan

kepada anak.

Belajar mengenai kecakapan sosial

Anak-anakjuga telah mampu dilarih untuk bekerjasama dalam

sebuah tim. Kemampuan ini berkembang seiring perkembangan

anak di lingkungan sosialnya- Semakin baik hubungan dcngan

orang lain semakin besar potensi bisnis yang dibangun, bahkan

lebih daripada itu saja. Bukan hanya bisnis, urusan politik, agama,

kesehatanr dan sebagainya membutuhkan kemampuan kedasama

dengan orang laiir. Penting untuk mengasah kecakapan ini. Hal

yang dapat dilakukan untuk mengembangkan kemampuan ini

adalah dehgan memberikan anak-anak tugas untuk dike{akan

secara berkelompok. Banyak permainan yang menuntut anak

bekerja secara berkelompok. Untuk anak usia 2-3 tahun mungkin

hanya dengan pemainan aturan sederhana asalkan anak-anak

berinteraksi, seperti pennainan men).usuD balok bersama. Untuk

anak usia 4-7 tahun permainan sudah dapat lebih kompleks lagi

seperti memberikan peran rnelalui simulasijual beli.

4)
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Penelitian yang telah mengembangkan berbagai panduan dasar

dalam mengintemalisasikan jiwa kewirausahaan masih sangat umum

dan masih kurang dari segi pengembangan permainan yang tepat. Gum

atau pendidik anak usia dini memerlukan bentuk pcrmainan yang

Iangsung dapat diterapkan dan €fektif bagi anak dalam

mengintemalisasikan jiwa kewirausahaan. OIeh karena itu penelitian

selanjutnya sangat dibutuhkan untuk mengembangkan permaioan

kewtausahaan pada Pendidilan Anak Usia Dini.

.- ?trnrian dalam Budrya Lokal

htdaF lokal menyimpao begitu banyak kekayaan yang belum tereksplorasi

H jauh, Tidak hanya kekayaan mat€ri t€tapi .juga dalam bentuk non_marerial

=crti 
uilai-nilai budaya, atumn adar, dan kesenian daerah. Hal ini menjadi

rdrian khusus bagi berbagai ilmuan yang ielah menyadari kekayaan ini.
ldtr4a penelitian dikembangkan dengan pendekatan modem namun beberapa

tF memanfaatkan kekayaan budaya lokal. Kekayaan budaya lokal jika
&-G,rkan dapat menjadi sumber pengetahuan yang dapat dimodifikasi urltuk

-hasiltan 
suatu inovasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Srlah satu nilai kebudayaan lokal terdapat dalam permainan. permaian adalah

- 
bgi omngtua untuk mengajari anak-anak mengenai nilai kebudayaan yang

bG diteruskan ke generasi berikutnya. Keunggulan permainan tradisional salah

tya dipaparkan dalarn situs AnneAhira.com (2011) bahwa permainan

r,&iod"I memupuk keterampilan fisik, memupuk sikap sosjal seperti gotong

-tag, persahabatan, dan kerjasama. Nilai-nilai dalam permainan budaya lokal

banyak nilai yang dapat diadopsi dan dimodifikasi untuk
aL-'rl-ngkao sebagai permainan yang dapat mengembangkan pribadi anak yang

ts haik. Setiap budaya tentunya memiliki berbagai permainan yang berbeda_

blr dan seluruhnya menyimpan pesan-pesan dengan nilai yang baik untuk

{Fl*'n dasar dalam pengembangan permainan untuk pendidikan anak.
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f. Indikator den Penilaien lnternalisasi jiwa kewirausahssn

\lcnyederhanakan lingkxp kurikulum dan menghindari tumpang tindih,

.:-: r.emudahkan guru menfrsun program pembelajann yang sesuai dengan

:.:-::.rnan anak, Daka aspek-aspek perkembangan anak perlu dipadukan dalam

' ::: pengembangan yang utuh mencakup bidang pengembangan pefibiasaan

:.r ::;:ng pengcmbangan kemampuan dasar.

-: ::n penerapan pemrainan tradisional di TK perlu dibuat suatu perangkat

:..'::::taran yang memuat pennainan-permainaD tradisionaL, dimana daLam

-:- :: F3rmainan permainan tmdlsional ili dibutuhhan suaru indikator yang

: i.-:rian dengan krrikulum yane ada.

.{dapun indikator-indikator yang diambil dan disesuaikan dengan item-
-::: :.niLaian vang mer-upakan intemalisas; sikap-sikap kewirausahaan yang

: .:::r:ukakan oteh ahli-ahli diaras, adapun indikator-indikaromya yaitu;

\lil:ksanakan perintah yang lebih kompleks dengan aturan yang disanpaikan,

\{:.:hkan berbagai gerakan terkoordinasi secara terkontrol seimbang dan

:-=r. \lenycLesaikan tugas meskipun menghadapi menghadapi kesulitan,

\{: :Lukan proses kerja sesLrai dcngan prosedur, Membuat karya sesuai

L_:::it-itasnya.

Indikalor Intemalisa s i j iwa kewirausahaan

li:rilai"" lntemali.a.i Jr$a kcwirausahdan dnak

).rlam prosesnya penilaian dan tes sering dianggap sama. Jika dit;njau lebii
;-: :€:ilaian lebih dari sekedar tes, digunakan untuk bcrbagai keperluan dalam

-r._: :::mahami dan mendapat gambaran mengenai perkembangan seorang anak.

r'':: -:-:i Bre$€r (1992), Penilaian adalah penggunaan system evaluasi yaog

:E_. r:: iiomprehensip (menyeiuruh) untuk menentrkan kualitas dari suatu

:rr -j::r 3uu kemajuan seorang anak. Apabila guru melakukan penilaian biasanya

: $j _-i:. dengan penilaian perkembangan seorang anak. Penilaian ini biasanla

: ru:;::i pada penilaian terhadap perkenbangan social, emosional, fisik, bahasa

!::-:i: inrelektual seorang anak. Penilaian benifat formal atau informal.
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P.nilaian biasanya menggambarkan suatu proses s€dangkan tes biasanya

dilatukan pada saat tertentu (Patmonodewo, 2003).

Suatu cara yang dilakukan untuk dapat melakukan penilaian suatu program

, nisalnya, dasar pemikiran, pengembangannya, pelaksaoaannya, keberhasilannya,

&r masalahnya) diperlukan berbagaj cara untuk mengumpulkan keterangan.

firrerangan yang dikumpulkan biasanya berkaitan dengan konteks sekolah,

Logkungan belajar anak, metode pengajaran yang digunakan, dan hasil yang

,trb.rrapkan. Pengambilan penglmpulan keterangan dapat dilakukan dengan

iE bseai metode yaitu observasi yang telah distandarisasikan dan tes yang bersifat

rrtrmal. Sedangkan penilaian sendiri dapat dikairkan dengan anak ataupun

?.oditikan.

Penilaian menggunakan t€hnik obseflasi adalah suatu cara untuk

Dddapatkan keterangan mengenai situasi dengan melihat dan meDdengar apa

1ne terjadi, kemudian semuanya dicatat secaG cermat. Penganat akan mencatat

rF )ag terjadi selama pengamatan.

Dalam proses Observasi guru menentukan strategi dalam pengamatan,

r-icgi pengamatan ini terdiri atas : (l) Catatan anekdot, (2) Skala penilaian, (3)

St la s€matik diferensral, (4) Checklist (Patmonodewo, 2003).

Skala p€nilaian di pergunakan untuk melakukan suatu estimasi mengenai

-lEh 
laku anak yang spesifik. Guna merancang suatu skala perlu skala

Fi:laian perlu dikurnpulkan beberapa tingkah laku yang hendak dievaluasi dan

.- aersebut dituliskan p emyataannya.

Skala Penilaian memuat daftar kata-kata atau pemyataan mengenai tingkah

h- sikap, dan/ atau kemampuan dari anak didik. Skala penilaian umumnya

b.rtenfuk bilangan, huruf dan ada yang berbentuk uraian. Skala yang berbentuk

&gan terdiri atas pernyataan atau kata lainnya dan disebelahnya disediakan

li-gan te.tentu, misalnya I sampai 5. Pengamat hanya perlu memberi tandacek

r'l-r Flada kolon disalah satu prilaku yang muncul pada lajur skala atau angka-

-ia Fng diamati. Skala peoilaian sebagai alat penilaian berisi tentang aspek-
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JEg diamati dan disesuaikan dengan program-program yang diamati.

skala penilaian yang berbentuk uraian juga terdiri atas p€myataan atau

h.rmmfuan disatu sisi dan disebelabnya disediakan kolom ririk untuk diisi

dalam melakukan umian dan kalimat (Anita, 201 t).

penelitian ini memuat skala penilaian terlebih dahulu telab ditentukan

kiteria yang digunakan dalam penilaian. adapun kriteria yang

dalam penilaian untuk masing-masing skala sebagai berikut :

Nilai satu (l) Berada pada kiteria BB (Belum Berkembang) : Bila

anak melakukannya harus dengan bimbingan atau dicontohkan guru

Nilai dua (2) Berada pada kriteria MB (Mulai Berkembang) : Bila

mak melakukaruya masih harus diingatkan atau dibantu oleh guru

Nilai tiga (3 ) Berada pada kriteria BSH (Berkembang Sesuai Harapan)

: Bila anak sudah dapat melal:ukannya deDgan mandiri dan konsisten

tarpa harus diingatkan dan dicontohkan oleh guru.

ldlai empat (4) Berada pada kiiteria BSB (Berkembang Sesuai

Harapan) : Bila anak sudah dapat melakukannya secara mandid dan

dapat rnembantu temannya yang belum mencapai kemampuan sesuai

iDdikator yang diharapkan.
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BAB IV
METODE PENEI,ITI,dN

l. Jenis dan Pend€katan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan pengembangan.pcneliri

rnrl mengembangkan sebuah panduan permainan kewiausahaan betbasis budaya

r.ial dalam b€ntuk digital yang efektif diterapkan oleh guru dan pendidik PAUD.

l-; penelitian kuanrirarif dan kualitatif akan digunakan dalam proses penelirian

:r: Pendekatan pengembangan yang menjadi acuan adalah pendekatan

Foeembangan Syst€matic Design of Insrrucrion (SDI) @ick, Carey, dan Carey,

-\-d! L Pend€katan pengembangan SDI dipandang r€pat dalam merancang dan

E€ukur efektivitas sebuah model permainan kewirausahaan yang sesuai <lengan

r:;es perkembangan dan Pendidikan Anak Usia Dini.

PeFliti menganggap bahwa melalui pendekatan penelitian pengembangan ini
8-ri dapat ditemukan hasil penelitian sebuah permainan kewirausahaan. Selain

E Fer.eukuran efekivitas model yang telah terbentuk menjadi hal utama dalam

Elitian ini. Permainan kewirausahaan tersebu! diharapkan tidak hanya

a*cabangkan tetapi memerlukan uji efektiviras sehingga hasil dari penerapan

FEei[an telsebllt dapat berdampak besar terhadap intemalisasi jiwa

idiarsahaan bagi anak usia dini. Selain itu, perlu dipahami bahwa

-cmbangan 
penelitian ini membutuhkan kerjasama dari instansi Pendidikan

{.d Usia Dini ma pun T.rman Kanak-kanak/ Sederajat. OIeh karena itu,

EE1nan harus dapat diaplikasikan langsung dan dirasakan manfaatnya oleh

Ei.leoggara PAUD.

Pcelitia[ pengembangan model peflnainan kewirausahaan merupakan

rtriiatr p€ngembangan yang membutuhkan waktu pelaksanaan penelitian

.'4p dua tahun penelitian. Setiap sesi pen€litian dilaksanakan sekitar delapan

rgz sepuluh bulan efektif. Penelitian pengembangan model permainan

lai:usahaan ini dirancang untuk diselesaikan dalam kurun waktu dua tahun

ErrEttrut.Terdapat dua tahapan utama dalam pelaksanaan penelitian ini,
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:e:lama pengujian elektivitas dari hasil pengembangan permainan kewirausaluan

:.rbasis budaya lokal dari penelitian terdahulu, kedua pembuaran perangkat hrnak

r:I]duan multimedia digital permainan unruk guru/ peDdidik dan uji coba

::.L1i\ itas panduan tersebut. Seiring p.oses pengujian efekivitas, peneliti selalu

:.:!pava untuk memastikan bahwa model permainan yang diterapkan memiliki

:+garuh yang signifikan terhadap pengembangan jjwa kewirausahaan pada anal

-:.1 dini.Peneliiian pengembangan memerlukan waktu dalam p€laksanaannya

,.::rk menghasilkan produk yang bermanfaat.

B. Identifikasi dan Oprasionalisasi Variabel

Terdapai dua variabel dala[r penelitian ini, yaitu:

\/a.iabel bebas yakni panduan permainao kewirausahaan be.basis

nultimedia digiral.

Yariabel terikat yakni internalisasijiwa kewimusahaan pada pendidikan

Anak Usia Dini

{dapun de{inisi operasional variabel adalah sebagai berikut:

i. \'anabel bebas penelitian yakn; permainan kewirausahaan berbasis

multimedia digital yang diterapkan pada Pendidikan Anak Usia Dini
(P-{UD). Pennainan ini dikembangkan dengao melakukan pengamatan

dan kajian terhadap:

a Budaya lokal di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barar.Budaya lokal

dikaji nelalui sumber data dari berbagai tokoh budaya dan historis

budaya tersebut sebingga menghasilkan nilai-nilai yang sesuai untuk

peagembangan permainan.

b. Nilai-nilai kewirausahaan yang penting pada serjap permainan

tad jsional dalam mellumbubkan jiwa kewirausahaan.

c. Model-model permainan yang telah sering dimainkan baik

konvensional maupun nodern.

d. Proses pengembangan perangkar lunak (multimedia digiral).
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Seluruh pertimbangan tersebut kemudian dipadukan untuk menghasilkan

sebuah model pennainan kewiralsahaan berbasis budaya lokal.

2. Variabel rerikat adalah intemalisasijiwa kewirausahaan yang terjadi

setelah diterapkanDya permainan kewirausahaan. Cara mengetahui jiwa

kervirausahaan yang terintemalisasi berdasarkan alat ukur yang

dikembangkan oleh peneliri. pemberian alat ukur dibagi dalam beberapa

target pengukuran, yakni:

a. Mengukur kemampuan guru/ p€ndidik dalam menerapkan permainan

kewirausahaan

b. Kemampuan anak rntuk menjalankan prosedur permainan dan

penghayatan dalam setiap akivitas bermain.

c. Perubahan sikap dan perilaku anak usia dini yang mencerminkan

aspek-aspek kewirausahaan.

d. Seluruh pengukuran menggunakan alat ukur yang tentunya

dikembangkan oleh pereliti setelall dilakukan uji validitas dan

reliabilitas.

C. Sumber Dota dan Subjek Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan dalam dua tahun ini memiliki pendekatan

geogembangan yang melibatkan dua jenis penelitian. perpaduan ini menuntur

p.a€liti untuk dapat menjelaskan sumbe. data dalam k€jian secara kualitatif dan

gopulasi dan sampel dalam kejian secara kuantitatif.

l Sumber data

Penelitian dalan tahapan mengkaji nilai budaya lokal lebih tepat jika

menggunakan pendekatan secara kualitatif. Hal tersebut sesuai d€ngan

penjelasan Cresswell (2005) mengenai penelitian budaya dengan

menggunakan pendekatan etnografi. Sumber data untuk data penelitian

megenai jenis pemainan lokal dan nilai-nilai budaya Iokal yakni tokoh-

tokoh budaya yang memahami mengenai permainan tradisional dan Dilal
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nilai budaya. Selain tokoh budaya, peneliti juga mengkaji pengalaman

Pendidik PAUD, akademisi, dan praktisi PAUD dalam menggunakan

p€rmahan sebagai cara mendidik.

Rater ahli

Peneliti juga melibatkan mter ahli yang terdiri dai 20 pEktisi dan 20

akademisi. Para mter ahli bertugas untuk memberikan penilaian

berdasarkan skala intemalisasi jiwa kewirausahaan dan kelayakan panduan

untuk menginteroalisasikan jiwa kewirausahaan pada anak di PAUD dln

TK. Rater ahli sangat berperan dalam penelitian utamanya di tahun

pertama penelitian.

Subjek penelitian

Penelitian akan melakukan uji sccara berkelan-jutan untuk dapat

memastikan tingkat efektivitas model permainan yang dikembangkan.

Pengujian ini tentunya membutuhkan peran serta subjek dalam penelitian.

Subjek dalarn penelitian ini adalah anak-anak berusia 3-6 tahuo yang

dalam tahap pendidikan di tingkai PAUD. Seluruh anak yang terlibat

dalam penelitian ini tentunya harus memperoleh persetujuan dari oraDgtua

masing-masing, pendidik, dan pimpinan lembaga pendidikan. Penetapan

zubjek penelitian dibagi dalam beberapa tahapan sebagai berikrut:

a- Tahap uji lingL:up terbatas

Secara purposive dipilih tiga sekolah/ lembaga PAUD untuk dilibatkan

dalam penerapan model pcrmainan kewirausahaan. Minimal anak

dalam s€tiap sekolah adalah 15 omng, sehingga diperkirakan akan

terlibat sekitar 45 orang anak dalam uji lingkup terbatas. Prosedur

penetapan subjek ini akan berlaku di tahap pengujian p€rangkat lunak

panduan permainan kewirausahaan dan pengujian materi media audio-

visual dalam bentuk digital.
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b. Tahap uji lingkup lebih luas

Penetapan subjek pada lingL'up lebih luas merupakan lanjutan dari

has;l capaian dariuji lingkup lerbatas. Pada tahap ini diharaptian dapat

diambil kesinpuian secara geoeral mengenai irasil penerapan model

permainan kewirausahaan. Subjek ditetapkan dengan teknik

geogruphic tanplitlg. Peneliti menetapkan pembagianwilayah di Sul-

Sel dan Sul-Bar urtuk kemudian memtnjuk satu sekolah mewalili

sctiap wilayatr geographic yang ditentukan.Jumlah kabupaten kota di

Sulawcsi Selatan sebanyak 24 wilayah dan di Sulawesi Barar sebanyak

lima wilayah, sehingga jumlah seluruh wllayah kabupaten kota yang

menjadi cakupan penelitian adalah 29 kabupaten kota.Peneliti

menentukan secara random perwakilan setiap wilayah berdasarkan

kedekatan secara geographik antara kabupater/kota. Selain

pedimbangan geographic peneliti .juga harus m€mpertimbangkan

keberadaan lembaga PAUD resmi yang ada di setiap wilayah yang

menjadi cakupan dalalrr penelitian.

Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data penelitian mengandalkan tiga teknik

-:p:rrnputan data. Ketiga teknik tersebut disesuaikan dengan jenis data

:e-rEli.ian yadg dikumpulkan oleh peneliti selama proses penelilian. Berikut

s=.lasan ketiga teknik pengumpulan data penelitian tersebut:

r llbsenasi

fetnik observasi merupakan teknik penglmpulan dengan mengamati

..bjek sasaran untuk mengumpulkan infonnasi mengenai objek yang

:edang diamati. Teknik observasi ini sangai dibutuhkan urtuk proses

!.r'rsamatan akivitas bermain pada anak. Peneliti menggunakan teknik

!-b.!.n-asi ini pada saat berkunjung ke beberapa daerah dan meminta anak-

r:e.L memainkan bcrbagai jenis permainan. Proses observasi didukung

:kh kamera perekam sehingga seluruh aldivitas tersebut direkarn oleh
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peneliti. Bersamaan dengan proses ini juga peneliti menggunakan dallar
;ndikator permainan pada rabel 1 unruk nengetahui kelayakan aktivitas

tersebut disebut sebagai sebuah pennainan.

h [nter-raterAgrecment

Hasil penelitian di tahun pertama ini sangat bergantung dari

kemampuan para rater dalam memberikan penilajan mengenai efektivitas

sebuah permainan. Oleh karena itu diperhrkan beberapa rater untuk dapat

membcrikan penilai terhadap delapan jenis p€rmainan yang berhasil

diL:umpulkan oleh peneliti di tahap awal penelirian.

Peneliti cenderung menggunakan teknik inter-rater agreement

untuk menemukan kesimpulan mengenai kelayakan sebuah pennainan

untuk dijadikan panduan permainan yang dapar membangun jiwa

kewirausalraao. Inter-rater agrcement merupakan reknik yang digunakan

untuk dapat fiengetahui tingkar kescpakatan para rater setelah meninjau

panduan pemrainan.

Peneliti pertama{ama mengundang 40 rater unruk ikut
berpartisipasi dalam penelitian. Rarer yang diundang oleh penetiti terbagi

atas dua kategori rater yakni praktisi dan akadcmisi. Kalangan praktisi

terdiri dari para guru-guru PAUD dan TK serta pengurus Ikatan Guru

Taman Kanak-kanak Indonesia (PGTKI). Kalangan akademisi terdiri dari

dosen Psikologi Perkembangan, mahasiswa strata dua, dan dosen

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pen€liti memberikan pelatihan kepada selunrh rater dengan durasi

pelatihan dua kali emparjam. Pelatihan dimaksudkan untuk meningkatkan

reliabilitas proses rating nanrinya ketika rater rnenilai permainan dan juga

meningkatkan kemampuan rating para rater. Selain itu, dengan pemberia[

pelatihan maka kemampuan raling setiap rater akan semgam sehingga

menurunkan kemungkinan bias yang tinggi karena berbagai alasan seperti

centrul tendency, hallo elfect, dan lain sebagainya. Materi pelarihan rater

mengerai jiwa kewirausahaan dan indikaror-indikator penring ji*?
kewirausahaan.

$



d.

Pada pekan berikutnya peneliti memberikan daftar pe.mainan yang

terdiri dari panduan permainan dan vidio pelaksanaan pcrnainan kepada

sefuruh rnter. Prosedur pelaksanaannya yakni. para rater dibagi kedalam

dclapan grup dan seliap grup lerdiri dari lima rater. Setiap kelompok rater

diminta untuk lnenilai satr jenis permainan dcngan mengglnakan lembar

in-strulnent yang telah dikembangkan oleh pereliti sebelumnya. Hasil dari

proses ini kcmudian di|angkum dan dianalisa oleh Feneliri untuk

mengerahui tingkar efekriviras permainan dalam mengilemalisasjkan iiwa
kewirausahaan.

Sryangnya tidak seluruh informasi dapat diperoleh halya dengan

menggunakan lembar survei, oleh kar€na itu dlperlukan teknik iambahan

untuk nenggali informasi Iebih mendalam dari masyarakat. Teknjk

wawarcara merupakan tekn;k yang digLrnakan oleh pencliti demi

memperolelr inlormasi dari setiap intul ictlec. Hal ini penting mengingat

bebcrapa data mengenai permainan beserta nilainilai budaya yang

melekat pada permainan tersebut baru dapat dikelahuj oleh peneliti setelah

peneliti melakukan wawancara dengan b€berapa tokoh masyarakat dan

guru. Lebih lanjut, peneliti juga rnenggunakan reknik wawancara unruk

lebih jauh menanyakan pendapat para rater mengenaj hasil penilaiannya

yang mungkin tidak dapat diideotifiiasi hanya dengan menggunakan

lernbar rating.

Focused croup Discussion

Focused croup Discussion (FGD) merupakan teknik yang juga

digunakan oieir peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Teknik

FGD m€rupakan proses p€ngumpulan data menggela infonna-si dari zubjek

dengan cara bcrkelompok sehingga dinamika kelompok yang terjadi

rnemicu infonnasi yang lebih kaya dari para subjek atau rcsponden.

Teknik FGD pcncliti gunakan saat pengumpulan informasi mengenai

permainan dan juga tcrutarna saat melakokan ftllow,up hasii rariog dari

pal? rater.
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2. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akao dianalisis sesuai kebutuhan dan sifat

data- Ada dua teknik yang akan digunakan, yaitu:

a. Analisis deskriptif, khusus untuk data identifikasi permainan

tEdisional/ budaya lokal dan nilai-nilai kewirausahaan yang dapat

dikembangkan menjadi bahar/ media pembelajaran inremalisasi jiwa

kewirausahaan anak usia dini.

I:. Mea.turc of agrcement, analisis ini dilakukan untuk mengetahui

seberapa sepakat para rater dari dua kategori rater independen (pr?ktisi

dan akademisi. Analisis measure of agreement menggunakan analisis

Cohen Kappa dengan p€rangkat lunak SPSS 21.

c. Analisis inferensial, khusus untuk data pengujian efekivitas panduan

dan media audio-visual pennainan kewirausahaan, baik ujj secara

terpisah maupun uji model secara keseluruban. Teknik yang digunakan

adalah u.ji t-tes. Analisis ini akan efektif digunakan di tahun kedua

penelitian.
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I

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasit Penelititn

Pengembxngan Instnlmen

Dalam penelitian,ini disusun sebuah alat ukur berupa instrumen

Instrumen tersebut terdir; atas intrumen untuk mengrkur bagaimana

perubahan sikap dan perilaku anak yang mencerminkan jiwa-jiwa

kewirausahaan serta bagaimana anak melakukan pennainan dan penghayatan

dalam setiap aktifitas yang dilakukannya.

Dalam penerapannya, instrumen yang dikenbangkan ini melalui obsen'asi

rang didalarnnya berisi aitem-aitem yang merupakan intemalis€si jiwa jjwa

kcwirausahaa!r yang telah dijaba&an pada penelitian sebeluInnya

Dalaur meiakukan pcngukuran untuk rnempcroleh data dilakukan dengan

menggunakan kiteria penilaian yang scsual dengan penilaian yang ada pada

k,.rnkulum khusus ditaman kanak-kanak, diamana kriteria ini diadaptasi dari

ikala lilert.

Selain untuk anak, juga disusun lnstrumen untuk guru/pendidik lnstrumen

ri digunakan untuk mengukur kemampuan Curt/ pendidik dalam

:r:nempkan permainan kewirausahaan. Berikut ini hasil Validasi instrument

1:ng diiakukan oleh pr ofesrio na I judgemen t

: Hasil Validasi Perangkat pembelajaran

Untuk mendukung Validitas dari perangkat pembelajaran ini maka

ditlakr,kan profetsional jtdgenent oleh dua orang ahli Pendidikar Anak

Usia Dini. Hasil Prokssiondl ildgnent ini m€nghasilkan perangkat

pembelajaran yang terdiri atas Prcgram sernester, Program pembelajaran

\{ingguan dan p'ogranr nernbelajaran harirn

Validitas Perangkat pembelajaran yang dilakukan oleh dua

I'rnlastional judgnen/ ini memenuhi kriteria Keval;dan, pada semua

perangkat pembelajaram yaitu pada Progmm Semester (PROSEM) '
Rencana Pclaksanaan Pembetajaran Mingglan (RPPM) dan Rencana
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Pelaksanaan Flarian (RPPH) dinyatakan SaDgat Valtd oleh Prclfutionltt

Pengembangan produk perangkat lrrnak panduan permainan

ie$irausahaan untuk internalisasijiwa kcwiftusahaan di PAUD disusun

Fmngkat pembelajaran yang meojadi dasar dalam pelaksanaan

smbelajaran di Taman Karak Kanak. Perangkat pembelajaran ini terdiri

i , Lembar Validasi Program Semester (Prosem)

Prograrn semester adalah jabaran kegiatan pembelajaran yang akan

dilakukan dalan satu semeste.. Untuk mcngintemalisasi jiwa

kewirausahaan iri, maka dalam Program semester berisi permainM

kesirausahaan yang dapat diterapkan gur-u dalam kegiatan

pembelajaran.

Dari basil penilaian yang dilakukan oleln d\1a ptur/bt.-ional iklgtnent
diperoleh nilai rata-rata yaitu 3,5 dengan kriterja valid, hal ini

menunjukkan jika program semester ini dapat digunakan dalam

penerapan permainan kewirausahaan di Taman Kanak-Kanak.

I Lembar Validasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan

,RPPM)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Mingguan (RPPM) adalah

t3saran kegiatan pembelajaran yang aka dilakukan selama seninggu.

Dalam RPPM ini permainan kewirausahaan dimainkan sekali dalam

s<minggu yang dapat diterapkan pada kegiatan pembuka ataupun

l.giatan inti, berikut hasil p€nilaian yang dilakukan oleh dua

tofes' ionaljadgnent:

Tema Rata-Rata Kriteria
I Diri Sendiri 3,91 SV

3,6
Lingkungan 3,9 SV
Kebutuhan SV

3,58 SV
3,8B inatrng SV
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Dari tabel diatas dapat terlihat, dari validasi lima tema yang

berbeda terlihat jika rata-rata yang diperoleh d ai hasil profe.r:ionat

.itdgnent memenuhi krireria sangar valid, hal ioi berarti RppM

Icyal digundkan dalam proses pernbelalaran.

3) Lembar Validasi Rencana pelaksanaan pembelajaran Harian

(RPPH)

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Harian (RppH) adalah

jabaran kegiatan pembelajaran yang aka dilakukansetiap hari..

Dalam RPPH ini permainan kewirausahaan dimainkan sekali

dalam seminggu yang dapat ditempkan pada kegiatan pembuka

ataupun kegiatan intj, berikut hasil penilaian yang dilakukan oleh

dua prolbsiona| itdg ent:

No Tema/Sub T€ma Rata-
Rata

Kriieria

_- l. Diri sendiri./ Anggota Tubuh
2. Diri Sendiri / Panca indera

3,8
j,7 SV

3. Drri sendiri/ kesukaan SV3,8
kel 3;7 SV
Guna, macam dan ienis rumah 3,8 SV

6. Lingkungan/ bagian pcrkakas, lingkungan 3,8 SV

7. Lingkungar/ sekolah 3,'1 sv
8. Kebutuhat Makanan dan Minuman 3,75 SV
9. Kebutuhar/ pakaian SV
10. Kebutuhan/ Kebersihan dan kesehatan 3,'t 5 SV
11. Kebutuhan/keamanan sv3,8
12. Bi Jenis dan ciri-ciri b;na 3,7 5 SV
13. Binatang/ tempat hidup dan

biakan bina
14 Binatang/ nakanan, bahaya, dan guna

binatans
l5 Tanaman/ macam dan fungsltanaman
l6 Tanaman/ bagian-bagian tanqman
I7 Tanaman/ cara menanam dan memelihara

1,8 SV

SV

SV
SV

3,8 SV

Tabel5.2 Hasil Validasi RPPH
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Dari tabel diatas dapat terlihat, dari validasi dari 17 kali pert€muan yang

berbeda terlihat jika rata-rata yang diperoleh dari hasil penilaian dua orang

ptofersional judgment memenuhi kireria sangat valid, hal ini berarti RppH
layak digunakan dalam proses pcmbelajaran.

Tahap selanjutnya setelah penyusunan perangkat pembelajaran adalai

melakukan uji coba lapangan, yaitu dimana anak akan mencoba memainkan

permainan-permainan kewimusahaan yang ada, lalu dilakukan proses

pengambilan gambar sebagai langkah awal dalam pembuatan panduan

permainan dalam bentuk digital yang merupakan jabaran dari buku panduan

permainan kewirausahaan.

2- Pengembanganpanduan

Hasil penelitian dengan menerapkan lerangkat lunak panduan

Multimedia digital permainan kewimusabaan untuk mengintemalisasi jiwa

kew;ausahaan pada PAUD maka kedelapan pennainan yang ada tersebut

peneliti peroleh dari hasil peoitaian ahlidan uji coba dilapangan nakajadilah

sebuah produk yang menjadi model dalam pengembangan kewirausahaan di
Taman Kanak-Kanak.

Dalam Produk ini melanjutkan penelitiatr ditahuo sebelunrnya yaitu

buku Panduan permainan kewirausalEan, maka hasil untuk peoelitian ditahun

kedua ini menghasilkan produk berupa pemngkat lunak panduan Multimedia

digital permainal kewimusahaan untuk mengintemalisasi jiwa kewirausahaan

pada PAUD. Dimana produk ini adalah jabaran dalam bentuk digital dari buku

panduan permaimn kewirausahaan.

Dalam Perangkat lunak panduan Multimedia digital permainan

kewirausahaan untuk melgintemalisasi jiwa kewirausahaan pada PAUD berisi

panduan-panduan permainan yang dimainkan oleh anak usia dini dan

perangkat pembelajaran yang dapat diterapkan di Taman Kanak-Kanak.
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b. Hasil validasi instrumen observasi anak untuk pengembangan panduan

permainan kewirausahaan berbasis multimedia digital pada pendidikan

anak usia dini

Instrumen Observasi anak digunakan menilai dan mengukur

perubahan sikap dan perilaku anak usia dini dalam aspek-aspek

kewirausahaan serta mengukur kemampuan anak untuk menjalankan

prosedur permainan dan penghayatan dalamaktifi tas permainan.

Dari hasil validasi yang dilakukan oleh dua prcfestional jurtgnenL

diperoleh nilai rata-rata yaitu 3,88 hal ini nenunjukkan jika Instrumen ini
layak digunakan dalam penelirian.

c. Hasil Validasi Instrumen Angket Respon curu terhadap pengembangan

panduan permainan kewimusahaan berbasis mulrimedia digital pada

PAUD

Daiam penelitian ini Instrumen angket gllnr digunakan uotuk

mengetahui bagaimana .espon guru terhadap panduan permainan berbasis

multimedia digital pada PAUD, serra dijadikan sebagai aoalisis kebutuhan

dala[r penerapan permainan kewirausahaan di Taman Kanak-Kanak.

Dari hasil validasi yang dilakukan oleh d]ua professional iuclgnent,
diperoleh nilai rata-rata yaitu 3,6 hal ini menunjukl€n jika instrumenr ini
layak untuk digunakan.

d. Hasil Validasi Instrumen Lembar pengamatan Attivitas guru terhadap

pengembangan panduan permainan kewirausahaan berbasis multimedia

digital pada PAUD

Lembar pengamatan aktifitas guru diguakan untuk mengukur

kemampuan guru dalam menerapkan pemainan kewimusahaan,

Dari hasil validasi yang dilakukan oleh dua projbssional judg ent,

diperoleh nilai rata-rata yaitu 3,8 hal ini menunjukkanjika instrumenr ini
layak untuk digunakan.
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e. Hasil Validasi Perangkat lunak panduan mulrimedia digital permainan

kewirausahaan untuk mengintemalisasi jiwa kewirausahaan pada PAUD

Validasi perangkar lunak panduan multimedia digital permainan

kewirausahaan untuk mengintemalisasi jiwa kewirausahaan pada anak usia

dini dilakukan untuk revisi dari produk dan meningkatkan kualitas dari

media yang digunakan sebagai panduan dalam penerapan permainan

kewirausahaan. Hasil penilaian validasi akhir dari ahli mareri sebagai

berikut :

No Aspek Penilaian Nilai

l.

2.
3.

4.

Aspek r€kayas perangkat Iunak
Kompatibilitas (media dapat diinstalasi/ dijalankan
diberbagai hardu,ere dan sofhtere
Realibilitas (Program dapat berjaian dengan baik)
Usabilitas (mudah digunakan dan sederhana dalam
pengopmsian)
Maintable (dapat dipeliharr dan dikelola dengan mudah)

5

5

5

5

I

2

3

4

5

dengan

Aspek komunikasi audio visual
Kreatif dengan ide beril-ur penuangan gagasan
Komunikasi sesuai dengan pesan sejalan
keinginan dan sasaran.
Sederhana dan memikat
Audio S{amsr, sound eflect, backsound, Musik)
Media bergerak ( Animasi, video/noyie)
Visual

5
5

5
3

4
Jumlah 42
Rata-Rata 4,6

Tabel5.3 Hasil validasi perangkat luDak pandr- -u[i-"ai" aigitul

Selain data tersebut terdapat saran perbaikan untuk perangkat lunak

panduan multimedia digital permainan kewirausahaan untuk

mengidernalisasijiwa kewimusahaan pada pAUD. Berikut saraD dan hasil
perbaikan :

l. Durasi Pengantar dikurangi maksimal 2-3 menit

Hasil revisi :

Setclah proses revisi durasi video pengantar dari dumsi 7 menit 30

detik dikurangi menjadi 2 menir 53 derik.
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2. Durasi vid€o permainan dikurangi, maksimal3 Menit

Hasil revisi :

Setelah proses revisi durasi masing-masing permainan yaitu sebagai

berilot :

a) Permainan akbombo'bombo dari durasi 4 menit 9 detik durasi

video setelah perbaikan menjadi 2 Menit 38 detik.

b) Permainan gallak-gallak dari durasi 4 menit 9 derik menjadi durasi

2 menit 55 derik

c) Permainan Ma'gasing dari durasi 3 menit 53 detik menjadi 2 menit

2l derik.

d) Permainan aklobang, dari dumsi 5 menit 28 detik menjadi durasi 3

menit 29 detik.

e) Permainan Ma'benreng dari durasi 4 menir 55 detik menjadidurasi

3 menit 8 detik.

f) Permainan boneka jari dari durasi 3 menit 24 detik menjadi I menit

37 derik.

g) Permainan Mallogo dari durasi 4 menit 8 detik menjadi durasi 2

menit 44 detik.

h) Permainan Ma'gelenceng dari durasi 4 menit 17 detik menjadi 2

meoit 23 detik.

3. Beberapa gambar dicut saja karena tidak begiru penting

Hasil rev;s; :

Beberapa gambar yang memuat adegan tidak penting telah

d ihilangkan.

4. Musik penggiring sebaiknya dihilangkan pada saat namtor dan

suara anak berbicara.

Hasil revisi :

Suara musik penggiting dihilangkan dan suam narator dipedelas,

sedangkan suara anak bermain ditonjolkan.

5. Bebempa scsi gambar goyang dihilangkan

Hasil revisi :
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7.

6.

8.

Gambar goyang yang ada pada media dipermainan telah

dihilangkan.

Running teks apabila volumenya kesurrd pemain

Hasil revisi :

Telah diberikan running teks untuk memperjelas kegiatan apa

yang dilakukan anak ketika namtor berbicara-

Adegan video pada sesi permainan akbombo-bombo, adegan anak

m€ndorong temannya dihilangkan.

Hasil revisi :

Adegan diatas pada video telah dipotong (dicut).

Video maggelenceng, adegat guru djpotong (cut) karena tidak

Hasil revisi :

Adegan tersebut telah diptong (cut)
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l. Uji Efektivitas Panduan (Deskriptif dan Inferensial)

Hal terpenting yang dilakukan pada tahap ini, ditahun kedua penelitian

yakni menguji efektifitas produk panduan multimedia permainan

kewirausahaan untuk mengintemalisasi jiwa kewirausahaan pada PAUD. uji

efekivitas yang diterapkan yaitu melakukan uji coba skala kecil untuk

mengetahui sejauh m8na produk ini efektifdigunakan dalam menginternalisasi

jiwa anak usia dini.

Demi melakanakan tujuan tersebut maka dilakukantah proses uji coba

dimana anak m€mainkar permainan tersebut, kemudian dilakukan observasi

guna men$kur apakah terdapat perubahan sikap-sikap anak dalam hal sikap

kewirausahaan setelah memaintan pennainan kewirausahaan ini scrta

bagaimana anak mampu menjalankan prosedur permainan dan penghayatan

dalam seiiap aktifitas bermain.

Dalam menilai kemampuan anak maka ditentukan skala penilaian sebagai

berik-ut:

No Kriteria RentangNilai

t. Belum berkembang (BB) t-15
2. Mulai Berkembang (MB) t6 l0
3. Berkembang Sesuai Harapan (BSH) 3l -45

l)

4. Berkembang Sangat Baik (BSB) 46-60

Tabel5.4 Skala penilaian perkembangan anak usia dini

Hasil uji coba permainan kewirausahaan oleh anal

Deskriptif dan lnferensial

Secara deskriptif peneliti melakukan pengolahan data menggunakan data

deskiptif. Tebnik analisis data deskriptif ini untuk mengetahui nilai, rata-

rata dan standar deviasi dari nting yang diperoleh dari hasil observasi

sebelum dan setelah memainkan permainan terdisional serta hal-hal yarg

didapatkan selama proses observasi berlangsung. Sedangkan secara

inferensial untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari pennainan

tradisional terhadap kemampuan wirausaha anah sehingga dapat diketahui
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ada tidaknya perubahan sikap dan pril.lku yang mencerminkan aspek

aspek kewirausahaan.

Beril:ut ini dijabarkan hasi) inrernalisasi jiwa kewjrausahaan melalui

pcnnainan tradisional :

a) Permainan Akbombo bombo

a.l ) Deskriptif

Pada permainan Akbombo-bonbo dara yang diperoleh peneliti

sebagai berilart :

De.rL t ip t irc S tu t i.\ I ics

N Range Max Sum Mean Std. Variance

Deviation

20 12.00 12.00 24.00 378.00 18.9000 4.08978 16.726

post 20 19.00 41.00 60.00 912.00 45.6000 3.81686 l4 56R

Tabel 5.5 Hasil Deskriptils!atistik permainan akbombo-bombo

Dari hasil observasi pada tabel diaras terdapar 20 subjek

penelitian yang berasal dari kelompok B usia 5,6 tahun, Internalisasi

jiwa kewirausahaan anak dalam hal permainal akbombo-bombo

sebelum adanya perlakukan nilai te.tinggj yang didapatkan anak

yaitu 24 dengm kriteria Mulai Berkembang (MB) sedangkan nilai

terendah yaitu 12 nilai ini menenuhi standar belum berkembang

(BB), dengan nilai rata-rata 18,9 dari rentang nilai jnj terlihat jika

kemampuan rata-rata anak berada pada skala penilaian Mulai

berkembang (MB) pada pr.e1€r1- Sedangkan setelah perlakuan

intemalisasi jiwa kewirausahaan anak nilai, nilai terendah yang

diperoieh anak yaitu 4l dengan kiteria nilai Berkembang Sesuai

Harapan (BSH) dan nilai rertiggi yatu 60 dengan kriteia
Berkembang Sangat Baik (BSB), rata-rata yang diperoleh anak yaitu

45,6 hal ini menunjukkan jika internalisasi jiwa kewirusahaan saat

bennain akbombo-bombo berada pada kiteria Berkeinbang Sesuai

Harapan (BSB). Artinya terlihat terjadi perubahan perilahr sebelum
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dan setelah perlakuan, sedangakan persentase kemampuan anak

dilihat pada grafik dibawah ini :

Dari grafik diatas terlihat persentase kemampuan anak

sebelum adanya perlakuan sebanyak l5oZ anak memenuhi

kriteria Belum Berkembang (MB) , sedangkan 85 % anak

memenuhi kriteria Mulai Berkembang (MB) dalam hal

kemampuan wirausaha yang terdiri atas kerja keras, kerjasama,

Sportifitas, ketangkasan, kelincahan, keuletan, keserasian,

pantang menyerah, tanggung ja\rab, orientasi kedepan, keinginan

beryrestasi, kecermatan, kognitif, kreatifitas, keuletan dan percaF

diri.

Grafik 5.1 Prerest peffiainan akbombo-bombo

Grafik 5 .2 porlerl pennainan akbombo-bombo
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BAB VI

PENI]TUP

A. Kesimpulan

Berikut beberapa kesimpulan penelitian ditahun kedua penelitian:

L Peneliti telah berhasil mengembangkan panduan pennainan tmdisional

unfuk internalisasi j iwa kewirausahaan

2. Peneliti juga telah melakukan pengujian mengenai efektivitas panduan

permainan kewirausahaan untuk nengintenalisasi jiwa kewirausairaan

anak pada PAUD

3. Penelifi rlerencanakan penyempumaan-penyempumaan dari produk

melalui penilaian ahli media agar produk sehingga dapat diproleh produk

yang baik.

B. Sarsn

Adapun saran penelitian yakni sebagai beriL:ut:

l Bagi kalangan ilmuan dan akademisi khususnya bidang pendidikan dan

psikologi perkembangan, agar menggunakan hasil penelitian ini sebagai

referensi ilmiah baru dan pengembangan penel;rian lebih lanjut ked€pan

2. Bagi pemerintah, agar mempertimbangkan hasil penelitian ini sebagai

acuan dalam merumuskan kebijakan dan kurikulum PAUD dan TK.
3. Bagi praktisi dunia pendiditan, agar dapat menempkan panduan yang

telah berhasil dikembangkan oleh peneliti dar secara terus menerus

memberikan samn dao keritik pengembangan panduan tersebut.

4. Bagi orantua, agar dapat lebih terbuka menerima metode pembelajaran

baru dan menempkannya dcngan tetap mempertimbangkan kekurangan

dan kelebihannya.

5. BagiPenelitian Selanjutnya, yaitu :

a. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini relativ singkat, sedangkan

untuk meogamafi perubahan sikap butuh waktu lebih lama, sehingga
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b.

untuk penelitian selanjutnya diharapkan waktu penelitian dilal:ukan

lebih lama untuk mengamati perubahan-perubahan sikap yang

berhubungan dengan intemalisasi jiwa kewirausahaan anak.

Peneliti selanjutnya dapat meneruskan penelitian ini dengan meneliti

lebih lanjut kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini.

Penelitia! ini dapat dikembangkan untuk penelitian skala besar yang

melibatkan lebih banyak subjek penelitian dari latarbelakang budaya

yang berbeda.

Pen€liti selaDjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber

maupun referensi yang berkaitan permainan tradisional agar hasil

penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

d.
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I}IBAR VALIDASI INSTRUIIEN OBSERVASI ANAK UNTUK PENGEMBANGAN

' I:'{DIIAN PERMAINAN KEWTR.{TISAIIAAN BERBASIS MULTIMEDLA, DIGITAL
}ADA PENDIDIKAN ANAK TISIA DINI

" -r-an Pendidikan :

1;traPeneliti :

l Prof Dr. Muhammad Jufri, S.psi., M.Si

2. Ahmad, S_Ag , S.Psi., M.Si., ph.D

3. Kurniati Zainuddin, S.psi., MA.

L Petunjuk:

Gunakan skala rating be.ikut untuk setiap item. Berilah tanda crelrlrst untuk tiap item yang

dipilih. Jika ingin menambah komentar, sjlakan dimasukkan pada kotak cataran yang telah

disediakan. Bacalah sekali lagi untuk memastr'kan bahwa skor yang diberikan telah sesuai

) Keterangan:

i I = Sangat Kurang

-J Aspek Penilaian Skala

2 3 4 5

Aspek petunjuk

a Petujuk lembar Observasi dinyatakan denganjelas

b. Kegiatan Permainan dinyatakan denganjelas

.. ,{spek Bahasa

a. Penggunaan bahasa bila ditinjau dari penggunaan bahasa

Indonesia yang baik dan benar.

b Kesederhanaan struktur kalimat.

Aspek Isi

a. lndikator Sesuai dengan Permendiknas

b. Berisi item-item penilaian yang sesuai dengan indikator

c. Item-item yang ada pada lembar observasi anak merupakan t/

r f = Kurans

| , : 
"u*oo"[ ,:"u,,'

l"
I Aspek p

I u r.r

I :ri

lip
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nilai-nilai yang dikandung dalam permainan kewirausahaan

d. ltem yang diobsewasi untuk setiap penilaian pada lembar

obsewasi menggunakan kata/perintavpemyataan yang

menuntut pemberian nilai

e. Skala nilai sesuai dengan penilaian yang ada pada

p€Imendilmas

menuliskan butir-butir revisi pada kolom samn berikut dan atau menuliskan Iangsung

P:tru

Makassar, 2l )ULl
Validator/ Penilai

(DR'tltH' AltL nul4

2016



INSTRUMEN VALIDASI RENCANA PELAKSANA{N PEMBELAJARAN
EARIAN (RPPE) PENGEMBANGAN PANDUAN PERMAINAN

KEWIRAUSAEAAN BERBASIS MULTIMEDIA DIGITAL

SatEan pendidikan : PAUD

Kelompok : B

Minggu : D(

Tema./ Sub Tema : Kebutuhanku,pakaian

A. Petunjuk:

Beilah landa checklisl (J) pada kolom penilaian yang sesuai menurut pendapat anda.

B. Keterangao:

I = Sangat Kuraog

2 : Kurang

3 = Cukup

4 = Baik

5 = Sangat baik

IDIKAN ANAK USIA I)

No Aspek yang dinilai Skala penilaian

2 3 4 5

I

2_

ForDtt

a. Sesuai dengan format penyusunan RppH pada

Permendikbud

b. Merupakan jabaran dari RppM

Bahasa

a- Kebenatan tata bahasa

b. Kesederhanaan struknrr kalimat

c. Kejelasan petunjuk atau arahan

d. Sifat kornunikstif bahasa yang digunakan

v

/

'rt1
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C. Kesimpulatr

Kesimpulan penilaian program Semester secara umum : (Lingkarilah yang

sesuai) :

L Tidak Baik I. Belum dapat digunakan dan masih membutuhkan konsultasi

2. Kurang baik 2. Dapat digunakan dengan revisi yang banyak

3. Culi:up baik 3. Dapat digunakan dengan revisi sedikit

4. Baik 4. Dapat digunakan dengan revisi

5. Baik sekali

Mohon menuliskal butir+utir revisi pada kolom saran berikut dan aiau menuliskan
bngsung pada naskah I

Samn :



Makassar,

Validator/ Penilai

2016
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LEMBAR VALIDASI PERA.NGI(4.T LUNAK PANDUAN MULTIMEDIA

PERMAINAN KEWIRAUSAHAAN UNTI]K PENGEMBANGAN

PER",I.NGKA.T LUNAK PANDUAN MULTMEDIA DIGITAL PER]\{AINAN

KIWIRAUSAI{AAN

Satuan Pendidikan : PAUD

Nama Produk : Softwere multimedia digital permainan kewirausahaan

Pengembang/perancang : -
1. Prof. Dr. Muhammad Jufri, S.Psi., M.Si
2. Ahmad, S.Ag., S.Psi., M.Si., Ph.D
3. Kumiati Zainuddin, S.Psi., MA.

A. Petunjuk:

Gunakan skala rating berikut untuk setiap item. B€rilah tanda .reHis, untuk

tiap item yang dipilih. Jika ingin menambah komentar, silakan dimasukkan

pada kotak catatan yarg telal disediakan. Bacalah sekali lagi untuk memastikan

bahua slor lang dibenkan relah sesuat

B. Keterangan:

I : Sangat Kurang

2 : Kurang

3 = Cukup

4 : Baik

5 : Sangat baik

No Aspek Penilaian p€rangkat lunak

multimedia digital permailan

kswimusahaan

Skala Catat^n

I 2 3 4 5

A. Aspek rekayasa perangkat lunak

t. Kompatibilitas (media dapat

diinstalasi/ dijalankan diberbagai

hardwere atau sofrwere

Lz

2. Realibilitas (program dapat be{alan

deogan baik) t/



Usabilitas (mudah diglnakan dan

sederhana dalam pengoprasiannya)

Maintable (dapat dipelihara/ dikelola

dengan mudah)

B. Aspek Komunikasi Audio Visurt

Kr€atif dengan ide berikut

penuangall gagasan

Komunikasi sesuai dengan pesan

sejalan dengan keinginan dan

sasaran

Sederhana dan Memikat

Audio (Narasi, Sound effect,

backsound , Muslk)

Media Bergerak ( Animasi rjdeo,, &-L .r.. .

Mohon menuliskan buti.-butir revisi pada kolom saran be.ikut dan atau m€nuliskan

langsung pada naskah :

Sarar :
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