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BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

Berdasarkan proses dan hasil dari pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan model kursus keterampilan kreatif yang dilaksanakan di 

Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung, maka dapat ditarik simpulan 

sebagai berikut:   

A. Simpulan 

1. Konseptual Model Kursus Keterampilan Kreatif  

Konseptual model kursus keterampilan kreatif  menekankan pada 

penguatan strategi pengembangan kreativitas melalui strategi 4P ( press, person, 

process, product). Strategi tersebut meliputi penguatan motivasi peserta didik, 

penyusunan kurikulum berdifferensiasi, pemilihan instruktur kreatif dan 

penggunaan pendeketan pembelajaran kontektual. 

2. Penerapan Model Kursus Keterampilan Kreatif  

Berdasarkan hasil ujicoba model kursus keterampilan kreatif dengan 

strategi 4 P dapat diterapkan di lapangan. Hasilnya model kursus keterampilan 

kreatif menunjukkan adanya peningkatan  sikap dan keterampilan kreatif peserta 

didik dalam menghasilkan produk-produk kreatif. Adapun langkah-langkah dalam 

penerapan model adalah sebagai berikut. 

a. Identifikasi kebutuhan jenis kursus yang sesuai dengan kebutuhan peserta 

didik, potensi daerah dan sumber daya manusia serta melihat kebutuhan pasar 

atau konsumen. Melihat aspek teknis, ekonomis dan social. Dengan adanya 

identifikasi dapat ditemukan jenis kursus yang sesuai dengan kebutuhan pereta 

didik, potensi lingkungan, dan kebutuhan pasar. 

b. Menyusun rencana pembelajaran yang meliputi tujuan, sasaran, pengelola, 

instruktur, program belajar, tempat belajar, proses belajar, evaluasi dan hasil 

belajar, dapat memudahkan pelaksanaan kursus keterampilan kreatif. 
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c. Rekruitmen peserta didik yang memiliki motivasi yang tinggi menunjang 

dalam keseriusan peserta didik dalam mengikuti kursus,  

d. Rekruitmen instruktur/pendidik yang memiliki kepribadian kreatif sangat 

efektif sebagai model untuk menularkan kepribadian kreatif kepada peserta 

didik, hal ini dikarenakan sikapnya menjadi teladan bagi peserta didik. 

e. Menjalin kemitraan dengan dinas pendidikan, pelaku usaha, tokoh-tokoh 

masyarakat sangat efektif karena bisa dijadikan sebagai instruktur, alat dan 

bahan pembelajaran, tempat pembelajaran, atau magang, serta adanya 

kerjasama dalam kontrak kerja dalam penyaluran lulusan. 

f. Dengan adanya penyusunan kurikulum berdifferensiasi, maka materi 

pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik, potensi lingkungan dan 

kebutuhan pasar.  Materi yang mendukung keberhasilan kursus keterampilan 

kreatif diantaranya adalah materi membuat produk sesuai pola, memodifikasi 

produk dan membuat produk baru. 

g. Penyiapan alat dan bahan pembelajaran yang lengkap, benda nyata dan sesuai 

dengan dengan jenis kursus dapat mendorong motivasi peserta didik dalam 

pembelajaran, sehinggga dapat mendukung terhadap peningkatan dan 

mengembangkan kreativitas peserta didik 

h. Proses pembelajaran dengan penggunaan pendekatan pembelajaran 

kontekstual  yang meliputi inkuiri, konstruksi, bertanya kemudian pemodelan, 

masyarakat belajar refleksi dan penilaian sebenarnya sangat efektif dalam 

proses pembelajaran dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan 

kreativitas peserta didik. 

i. Pendampingan pada saat belajar dan bekerja sangat diperlukan dalam 

mengarahkan, dan membimbing peserta didik dalam belajar dan pada saat 

bekerja atau berusaha. 

j. Hasilnya peserta didik memiliki motivasi yang tinggi untuk memperoleh 

pengetahuan, sikap dan keterampilan kreatif.  Memiliki kemampuan dalam 

berpikir kreatif seperti senang dengan ide-ide baru, bertanya dan memberian 
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pandangan atau masukan, dapat memodofikasi dan menciptakan produk baru. 

Kepribadian kreatif meliputi penuh semangat, disiplin, mandiri, bertangggung 

jawab, giat, ulet tekun, berorientasi pada tugas dan hasil, memiliki daya tahan, 

memiliki motivasi yang tinggi, dan berani mengambil resiko.  Sedangkan 

keterampilan kreatif meliputi kemampuan memodifikasi dan membuat 

produk-produk baru. 

k. Dampak dari kursus keterampilan kreatif adalah peserta didik mampu 

menghasilkan produk-produk kreatif, memiliki pekerjaan, memiliki 

penghasilan, mampu saling membelajarkan antar peserta didik, mampu 

memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan primer dan sebagian mampu 

memenuhi kebutuhan sekunder. 

3. Efektivitas Model kursus keterampilan kreatif Untuk Meningkatkan 

Kreativitas Peserta Didik di LKP Mulia  Kecamatan Solokanjeruk 

Kabupaten Bandung  

Model yang dikembangkan menunjukkan hasil yang efektif dalam  

meningkatkan kreativitas peserta didik di LKP Mulia Kecamatan Solokanjeruk 

Kabupaten Bandung.  Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat 

perbedaan yang signifikan antara kreativitas kelompok eksperimen yaitu kursus 

keterampilan kreatif pembuatan busana muslim dengan kelompok kontrol (peserta 

kursus keterampilan konvensional). Tingkat kreativitas kelompok eksperimen 

lebih tinggi dibanding dengan kelompok kontrol. Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa pengembangan Model kursus keterampilan kreatif efektif 

dalam meningkatkan kreativitas masyarakat dalam pembuatan busana muslim di 

Kecamatan Solokanjeruk Kabupaten Bandung. 

Model kursus keterampilan kreatif menghasilkan peningkatan kreativitas 

sebesar 68,43%; sedangkan model kursus keterampilan konvensional 

menghasilkan peningkatan kreativitas sebesar 19,20%.  Dengan demikian dapat 

dikatakan bahwa model kursus keterampilan kreatif yang dikembangkan efektif 

dalam meningkatkan kreativitas peserta didik. 
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Ada beberapa faktor penyebab bahwa penerapan model dapat dikatakan 

efektif, diantaranya: pertama, peserta didik memiliki motivasi yang tinggi untuk 

mempelajari keterampilan, bekerja dan memperoleh pengahasilan. Kedua, 

kemampuan para instruktur dalam menjalankan tugasnya memberikan contoh 

sebagai pribadi kreatif, memberikan arahan serta berperan sebagai fasilitator dan 

memiliki kredibilitas kompetensi seorang wirausaha.  Ketiga, Instruktur berperan 

dalam membangun iklim pembelajaran yang berbasis andragogis.  Keempat, 

materi pembelajaran disusun disesuaikan dengan kebutuhan, potensi,  kondisi para 

peserta didik, serta tujuan yang hendak dicapai.  Kelima, penilaian dilakukan 

melalui authentic assesment yaitu diarahkan pada hasil karya nyata dalam 

membuat busana muslim yang dapat dinilai oleh DUDI atau konsumen. 

B. Rekomendasi 

Berkaitan dengan kesimpulan yang telah peneliti uraikan tersebut maka 

berikut ini, ada beberapa rekomendasi yang peneliti sampaikan kepada pihak-

pihak yang terkait untuk peningkatan kualitas kegiatan kursus keterampilan 

kreatif berbasis potensi industri. 

1. Penyelenggara Program Kursus Keterampilan Kreatif 

Dalam mengimplementasikan program kegiatan kursus keterampilan 

kreatif, penyelenggara perlu memperhatikan berbagai hal agar kegiatan kursus ini 

bisa berjalan dengan efektif diantaranya adalah perekrutan para peserta didik 

dilakukan dengan lebih optimal sehingga para peserta didik yang mengikuti 

kegiatan kursus adalah masyarakat yang membutuhkan pendidikan keterampilan 

dan penghasilan, diutamakan mereka yang miskin dan menganggur, sehingga 

memiliki motivasi yang tinggi. 

Di sisi lain, penyelenggara pun perlu membuat kerja sama dengan pihak 

lain seperti perusahaan-perusahaan untuk memberikan dukungannya terhadap 

kegiatan ini baik dalam bentuk penyediaan instruktur yang memiliki kepribadian 

kreatif dan berpengalaman, juga dalam penyediaan prasarana yang sangat 

dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan kursus keterampilan kreatif ini. Kerja sama 
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dilakukan dalam rangka membuka akses yang lebih besar lagi untuk peningkatan 

kualitas kegiatan ini. Hal lain yang perlu dilakukan oleh penyelenggara adalah 

tindak lanjut kegiatan sehingga para peserta didik tidak hanya menerima 

keterampilan saat kegiatan ini berlangsung, tetapi juga perlu pendampingan untuk 

mendapatkan masukan-masukan dan bimbingan-bimbingan dalam bekerja atau 

membuka usaha baru berdasarkan pada keterampilan yang telah mereka miliki 

serta dijadikan sebagai mitra dalam bisnis sehingga terjadi saling menguntungkan. 

 

2. Lembaga Pendidikan Non Formal 

Bagi lembaga pendidikan non formal, dapat menjadi masukan dalam 

penguatan kebijakan, terutama masukan dalam petunjuk teknis penyelenggaraan 

kursus keterampilan kreatif dimasa yang akan datang. Masukan itu meliputi 

tujuan penyelenggaraan kursus keterampilan kreatif, criteria peserta didik dan 

instruktur kreatif, penyusunan kurikulum berdiferensiasi. strategi pembelajaran, 

penguatan kemitraan dengan DUDI, dan pendampingan. Penyelenggaraan 

program kegiatan kursus keterampilan kreatif perlu di dikelola dengan baik agar 

memberikan hasil yang optimal karena jika tidak dikelola dengan baik maka tidak 

akan memberikan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan. Penyelenggara 

program dan para instruktur harus terlibat penuh dalam kegiatan ini baik dalam 

tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi maupun implementasi dari program 

kegiatan ini. 

3. Praktisi Pendidikan 

Model ini dapat menjadi acuan atau pedoman dalam  menyelenggarakan 

kursus keterampilan kreatif di lokasi lain yang berbeda atau  menerapkan pada 

lima belas bidang keterampilan kreatif lainnya. 

4. Penelitian Lebih Lanjut 

Model kursus keterampilan kreatif yang diteliti baru secara umum tentang 

penguatan komponen dalam penyelenggaraan kursusyang meliputi penguatan 

factor pendorong sebagai motivasi, penguatan instruktur yang memiliki 
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kepribadian kreatif, penguatan kurikulum baik materi maupun strategi untuk 

menghasilkan insan kreatif dan produk kreatif.  Penelitian ini dapat menjadi dasar 

untuk pengembangan selanjutnya. Peneliti selanjutnya dapat meneliti secara 

khusus tentang pengembangan kurikulum berdiverensiasi untuk kursus 

keterampilan kreatif, penggunaan strategi dan metode pembelajaran yang 

dipergunakan dalam kegiatan kursus keterampilan kreatif, atau model ini 

diujicobakan pada jenis keterampilan yang berbeda dengan karakteristik 

masyarakat yang berbeda sehingga hasil dan dampaknya berbeda. 

Peneliti juga dapat  mengkaji secara mendalam mengenai pengaruh dari 

faktor motivasi, faktor instruktur yang memiliki kepribadian kreatif, dan pengaruh 

strategi pembelajaran yang memberikan pengaruh terhadap peningkatan 

kreativitas peserta didik, disamping pengembangan model kursus keterampilan 

kreatif  secara umum sehingga faktor lain tersebut dapat dikaji secara mendalam 

oleh peneliti yang lain. 

Dalam penelitian ini tentu masih perlu penempurnaan diantaranya adalah 

sebagai berikut. 

1. Instrumen yang digunakan untuk mengukur peningkatan kreativitas melalui 

strategi 4 P (Press, Process, Person, Product) dari Rhodes, belu ada.  Peneliti 

mengembangkan sendiri, oleh karena itu sebelum penelitian, sebaiknya 

instrument dikaji dan disempurnakan lagi. 

2. Terbatasnya dana penelitian dan kurang siapnya lembaga lain untuk 

menerapkan kursus keterampilan kreatif, maka dalam ujicoba skala luas 

peneliti tidak melakukan ujicoba di beberapa LKP, tetapi hanya membentuk 

beberapa kelompok di bawah pengelolaan lembaga LKP Mulia. Oleh karena 

itu disarankan kepada peneliti yang memiliki kebijakan agar melakukan 

ujicoba sekala luas di beberapa LKP atau lembaga kursus lainnya. 


