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ABSTRAK 

           Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendapatkan masukkan dari industri, tentang 
komponen-komponen yang harus ada dalam pengembangan model pembelajaran 
kursus kewirausahaan bidang boga. (2) menghasilkan rancangan pengembangan 
model pembelajaran kursus kewirausahaan bidang boga. (3) menghasilkan perangkat 
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan  model pembelajaran kursus kewirausahaan  
bidang boga. (4) menghasilkan  model  pembelajaran  kursus kewirausahaan melalui 
kerjasama dunia usaha dan dunia industri bagi pendidikan non formal yang efektif untuk 
digunakan. 
Penelitian ini menggunakan prosedur Research and Development  yang pokok-pokok 
kegiatannya diambil dari Borg dan Gall  (1998) yang dimodifikasi dan disederhanakan. 
Kegiatan pengembangan model kewirausahaan bagi pendidikan non formal melalui 
dunia usaha dan dunia industri terdiri atas dua kegiatan utama yakni; tahap pra-
pengembangan (research) dan kegiatan pengembangan (development).  Kegiatan pra-
pengembangan meliputi: (1) studi literatur, tahap penelitian awal dan mencari informasi, 
(2) perencanaan model, (3) pengembangan bentuk awal produk. Sedangkan kegiatan 
pokok pada tahap pengembangan sampai pada validasi model, penerapan  beberapa 
perangkat pembelajaran serta evaluasinya. 

   Hasil penelitian pendahuluandiperoleh informasi bahwa belajar di industri akan 
mendapatkan beberapa unsur yakni: (1) pengetahuan yang  berkaitan dengan 
perencanaan, produksi dan penyajian makanan dan (3) Sikap kerja. Hasil penilaian 
para pakar dan praktisi kewirausahaan melalui lembar penilaian yang mencakup aspek 
isi, aspek bahasa serta validasi umum terhadap model pembelajaran kewirausahaan 
melalui kerjasama dunia usaha dunia industri dikatakan baik atau valid dan dapat 
digunakan dengan sedikit revisi.Pada kegiatan pra-pengembangan peneliti telah 
mengembangkan Rencana  Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), hand out 5 materi 
pembelajaran serta stimulation learning yang berupa kisah sukses dari berbagai 
pengusaha makanan. Masukan dari validator tentang perangkat pembelajaran adalah 
agar kisas sukses berbagai pengusaha makanan dibuat power point ataupun dibuat 
materi yang di CD kan.  Berdasarkan hasil analisis respons peserta pelatihan yang juga 
merupakan indikator keefektifan  model pembelajaran menunjukkan bahwa model 
pembelajaran kewirausahaan kerjasama dunia usaha dan dunia industri baik untuk 
diterapkan.  
 

Kata Kunci: Model pembelajaran, kursus kewirausahaan 


