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LATAR BELAKANG



• Apakah pasar modal dapat meningkatkan 
pengetahuan investasi guru-guru SMK?

• Bagaimana cara investasi di pasar modal 
dapat disimulasikan dalam kegiatan 
pembelajaran di sekolah?
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Rumusan Masalah



• Untuk meningkatkan pemahaman dan 
penyerapan materi pembelajaran secara lebih 
efektif.
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efektif.

Tujuan Kegiatan:Tujuan Kegiatan:Tujuan Kegiatan:



• Memberikan simulasi investasi di pasar modal 
dengan sederhana dan realistis.
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Proses Pembelajaran dalam PelatihanTujuan KegiatanTujuan Kegiatan



Bagi Sekolah
• Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan 

memperoleh pengetahuan pasar modal secara
lebih luas  kemudian dapat dikembangkan menurut 
kreativitas guru-guru sekolah yang bersangkutan.
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Manfaat KegiatanManfaat Kegiatan



Bagi Dinas Pendidikan

• Masukan dalam kebijakan kurikulum muatan lokal 
atau ekstra kegiatan yang berkaitan dengan 
investasi khususnya di pasar modal..
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Bagi UNY
• Menjalin kerjasama dengan masyarakat, sehingga 

diperoleh manfaat tambahan seperti mengenalkan 
UNY.
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• Pelatihan dikemas secara menyenangkan dan
mendidik.

• Simulasi yang dilakukan memberikan pengalaman yang 
menantang sehingga akan sangat berkesan.
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Spesifikasi Keunggulan ProgramSpesifikasi Keunggulan Program



• Guru-guru SMK Muhammadiyah 1
Borobudur Magelang Jawa Tengah. 

SMK ini merupakan SMK Bisnis dan 
Manajemen (SMEA) yang memerlukan 
pengetahuan tambahan akan investasi. 
Pelatihan direncanakan diikuti oleh 
semua guru yang berjumlah 35 orang.

• Guru-guru SMK Muhammadiyah 1
Borobudur Magelang Jawa Tengah. 

SMK ini merupakan SMK Bisnis dan 
Manajemen (SMEA) yang memerlukan 
pengetahuan tambahan akan investasi. 
Pelatihan direncanakan diikuti oleh 
semua guru yang berjumlah 35 orang.

Peserta:Peserta:


