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Menganalisis dan menyajikan 
hasil analisis tentang 

Mengembangkan Ekonomi 
Kreatif Berdasarkan Potensi 

Wilayah untuk Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat 

mengidentifikasi jenis-jenis 
ekonomi kreatif

aktivitas belajar mandiri  
di rumah dengan 

tuntunan pertanyaan

menjelaskan konsep 
ekonomi kreatif

aktivitas belajar mandiri  
di rumah dengan 

tuntunan pertanyaan

menganalisis manfaat 
kegiatan ekonomi kreatif 

aktivitas belajar mandiri  
di rumah dengan 

tuntunan pertanyaan

Menyajikan hasil analisis 
tentang pengaruh wabah 

Covid-19 terhadap 
perkembangan ekonomi kreatif 

aktivitas belajar mandiri  
di rumah dengan cara 

melengkapi tabel

PEMBELAJARAN 1: 
Konsep, Jenis, dan Manfaat 
Kegiatan Ekonomi Kreatif  

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri kalian akan dituntun untuk dapat mengidentifikasi 

jenis-jenis ekonomi kreatif yang terjadi di lingkungan sekitar kalian, menjelaskan 

konsep ekonomi kreatif dengan bahasa kalian sendiri, menganalisis manfaat 

kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat pada era Covid-19, dan menyajikan 

hasil analisis tentang pengaruh wabah Covid-19 terhadap perkembangan 

ekonomi kreatif di Indonesia dalam bentuk tabel secara kritis yang bermanfaat 

bagi kalian dalam menumbuhkan sikap kreatif, inovatif dan kepedulian terhadap 

gejala sosial yang terjadi di sekitar lingkunganmu. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kompetensi Pembelajaran 1 
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C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini 

Covid-19 sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin 

mencuci tangan memakai sabun dan mengenakan masker kesehatan / masker 

kain. Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini!  

1. Bandingkan kedua gambar ilustrasi berikut! 

 

1 

 

2 

Gambar 2. Kegiatan Ekonomi 

 

a. Menurut kalian manakah dari kedua gambar tersebut yang menunjukkan 

kegiatan ekonomi kreatif? 

(tuliskan jawaban berikut alasanya pada kotak jawaban yang tersedia !)  
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b. Apa saja perbedaan kegiatan ekonomi tradisional dengan kegiatan 

ekonomi kreatif? 

 

c. Apa saja jenis-jenis ekonomi kreatif itu? 

 

d. Apa yang dimaksud dengan Ekonomi Kreatif, tuliskan dengan bahasa 

kalian sendiri! 
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c. Bagaimana pemanfaatan kegiatan ekonomi kreatif bagi masyarakat pada 

era Covid-19? 

 

2. Siapkan perlengkapan berikut sesuai ketersediaan di tempat kalian (pilih 

salah satu), lakukan aktivitas sesuai petunjuk! 

Tabel 1. Daftar Perlengkapan Pembelajaran 

Nama Perlengkapan 
(sesuai kondisi) 

Aktivitas yang 
Dilakukan 

Keterangan 

1. Buku Siswa 
Kelas IX edisi 
2018 

Membaca hal. 159-

169 

 

2. Suplemen PBA Membaca Bahan 
Bacaan hal. 5 

 

3. Gawai, PC, 
Laptop, Tablet 

Menonton link 
video sambil 
mencatat hal-hal 
penting 

https://youtu.be/nXMObTf_IbE 

 

3. Silakan bertanya secara kritis kepada kakak, saudara, atau orang tua kalian 

tentang layanan sebuah oshop/ojol yang berbasis ekonomi kreatif pada era 

Covid-19, kemudian berikan penilaian dengan cara melengkapi tabel berikut : 
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Tabel 2. Penilaian Platform Ekonomi Kreatif 

Nama 
Oshop/Ojol 

Kualitas 
Produk/ 
layanan 

(1-4) 

Ketepatan 
layanan 

(1-4) 

Kenyamanan 
Transaksi/ 
Layanan 

(1-4) 

Harga / 
Tarip 
(1-4) 

Kesimpulan/ 
Penilaian 

(4-16) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Jumlah      

Keterangan :   
Sangat Baik : 4 
Baik  : 3  
Kurang Baik : 2 
Buruk  : 1 
Berdasarkan data pada tabel tersebut apa saja yang dapat kalian simpulkan? 

 

4. Silakan tuliskan kesimpulan aktivitas belajar yang telah kalian lakukan! 
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5. Apakah kalian sudah memahami pembelajaran kali ini? Tanyakan pula hal 

tersebut kepada orang tua/kakak yang membimbing kalian selama melakukan 

aktivitas pembelajaran! 

Tabel 3. Penilaian Diri 

Menurut Saya 
Menurut orang tua / kakak / 

pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber : Buku Siswa IPS SMP Kelas IX edisi 2018, Suplemen PBA , 
internet, orang tua/kakak/pembimbing/narasumber 

Media  :  Lembar Aktivitas, akses internet, youtube, dan google browser.  
Alat   :  Buku Siswa, Alat tulis, Gawai/PC/Laptop/Tablet. 

E. Bahan Bacaan 

1. Perhatikan peta konsep berikut!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Peta Konsep Ekonomi Kreatif 
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2. Pada dasarnya, konsep ekonomi kreatif ini lebih mengedepankan kreativitas, 

ide, dan pengetahuan manusia sebagai aset utama dalam menggerakkan 

ekonomi di suatu negara dan akhirnya bisa mendunia. 

3. Jenis-jenis Ekonomi Kreatif di Indonesia 

Ekonomi kreatif juga memiliki beberapa jenis bisnisnya, berdasarkan buku 

“Pengembangan Industri Kreatif Indonesia 2025” yang di terbitkan oleh 

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, yaitu : 

a. Periklanan 

Bisa berupa iklan tv, radio, brosur, iklan sosial media (e-flyer), spanduk, 

dan lain-lainnya untuk memasarkan produk atau jasa. 

b. Arsitektur 

Termasuk desain bangunan dan ruangan untuk kebutuhan sehari-hari 

seperti desain rumah, kantor, mall, ruko, atau jenis bangunan lainnya. 

c. Pasar barang seni 

Biasanya, di pasar ini kamu bisa mendapatkan barang-barang hasil karya 

kerajinan tangan (handicraft), seperti gantungan tas, gelas, tas, kipas 

tangan dan barang-barang seni lainnya yang sudah dihias oleh pelaku 

seni. 

d. Kerajinan Tangan (handicraft) 

Bisa berupa vas bunga, patung, gantungan tas, bantal, baju, sepatu, dan 

kerajinan lainnya yang dibuat sendiri dengan tangan, tanpa bantuan 

mesin. 

e. Kuliner 

Sebagai salah satu industri yang tidak ada habisnya, kuliner juga 

menyajikan berbagai pilihan menu dengan hiasan dan komposisi yang 

unik dan lezat untuk dinikmati oleh pelanggan. 

f. Design 

Bisa berupa desain pakaian (fashion), desain grafis, desain tulisan, logo 

dan desain lainnya. 

g. Fashion 
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Termasuk seni menghias atau menciptakan pakaian dengan model-

model terbaru, termasuk baju, celana, aksesoris, sepatu dan lain 

sebagainya. 

h. Film, video dan fotografi 

Film, video, dan fotografi juga termasuk ke dalam ekonomi kreatif, untuk 

menciptakan cerita dan seni lewat video dan gambar. 

i. Musik 

Lagu dan nada termasuk ke dalam ekonomi kreatif untuk menciptakan 

musik terbaru dan beda dari yang sebelumnya. 

j. Seni pertunjukan 

Seni pertunjukan bisa berupa seni teater panggung atau drama 

panggung, hingga film atau serial TV. 

k. Penerbitan dan percetakan 

Kalau kamu suka menulis dan membuat buku atau majalah, berarti kamu 

juga turut berperan dalam menjalankan ekonomi kreatif. 

l. Layanan komputer dan perangkat lunak 

Layanan komputer, perangkat lunak (software) dan bahkan website 

design dan game design juga termasuk ke dalam creative economy ini. 

m. Radio dan televisi 

Penyiaran radio dan televisi dengan konten-konten unik, menarik dan 

menghibur juga merupakan jenis ekonomi ini. 

n. Riset dan pengembangan 

Dengan melakukan riset dan pengembangan, kamu bisa mendapatkan 

ide-ide kreatif yang baru dan bermanfaat dalam proses kegiatan ekonomi. 
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, cek kemampuan kalian melalui latihan soal 

berikut! 

1. Apa perbedaan mendasar kegiatan ekonomi tradisional dengan kegiatan 

ekonomi kreatif?  

 

2. Sebutkan jenis-jenis kegiatan ekonomi kreatif? 

 

3. Jelaskan konsep ekonomi kreatif? 
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4. Jelaskan manfaat adanya kegiatan ekonomi kreatif pada kondisi era pandemi 

Covid-19? 

 

5. Bagaimana perkembangan kegiatan ekonomi kreatif pada kondisi era 

pandemi Covid-19? 

 

 

 

 



Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
14 

H. Umpan Balik Guru 
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DAFTAR PUSTAKA  

1. Buku Paket IPS SMP Kelas IX Kurikulum 2013 edisi 2018 
2. Link youtube : https://youtu.be/VUCxwN3Ibsc 
3. Google Browser 
4. https://www.canva.com/design 
 
 
 
  

https://youtu.be/VUCxwN3Ibsc


Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
16 

 
 

Mengembangkan 
Ekonomi Kreatif 

Berdasarkan  
Potensi Wilayah 

untuk 
Meningkatkan 
Kesejahteraan 

Masyarakat   
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Menganalisis dan menyajikan 
hasil analisis tentang 

Mengembangkan Ekonomi 
Kreatif Berdasarkan Potensi 

Wilayah untuk Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat 

Mengevaluasi sebuah 
platform ekonomi kreatif

aktivitas belajar mandiri  
di rumah dengan 

tuntunan pertanyaan 
hasil analisis 

Membuat sebuah rencana 
pengembangan  Ekonomi 

Kreatif sederhana 

aktivitas belajar mandiri  
di rumah dengan cara 

membuat narasi, 
proposal, poster konten 

medsos, dll. berpedoman 
pada LKPD/Panduan 

PEMBELAJARAN 2: 
Pengembangan Kegiatan Ekonomi 
Kreatif Berdasarkan Potensi Wilayah 
untuk meningkatkan Kesejahteraan 
Masyarakat 

A. Tujuan Pembelajaran 

Melalui aktivitas belajar mandiri kalian akan dituntun untuk dapat mengevaluasi 

sebuah platform ekonomi kreatif yang dikenali, dan membuat sebuah rencana 

pengembangan ekonomi kreatif sederhana yang ingin dilakukan dalam bentuk 

yang sesuai kemampuan masing-masing secara kritis yang bermanfaat bagi 

kalian dalam menumbuhkan sikap kreatif, inovatif dan kepedulian terhadap 

gejala sosial yang terjadi di sekitar lingkunganmu. 

B. Peta Kompetensi dan Aktivitas Belajar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Peta Kompetensi Pembelajaran 2 

C. Aktivitas Pembelajaran 

Sebelum aktivitas belajar dimulai terlebih dahulu marilah kita berdoa semoga 

kegiatan ini menjadi sesuatu yang bernilai manfaat. Senang sekali mengetahui 

kalian tetap bersemangat melakukan proses belajar. Selalu bersyukur kepada 

Tuhan atas segala nikmat yang diberikan. Jagalah kesehatan mengingat saat ini 



Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
18 

Covid-19 sedang mewabah. Lakukanlah perlindungan diri dengan cara rajin 

mencuci tangan memakai sabun dan mengenakan masker kesehatan / masker 

kain. Selanjutnya simaklah petunjuk aktivitas belajar berikut ini!   

1. Baca dan cermati hasil belajar aktivitas nomor 3 kalian pada pembelajaran 

pertama, yaitu mengevaluasi sebuah platform ekonomi kreatif berdasarkan 

tabel, kemudian jawab pertanyaan-pertanyaan berikut : 

a. Kegiatan ekonomi kreatif apa yang mendapat skor paling tinggi, menurut 

kalian faktor apa saja yang mendukung hal tersebut? 

 

b. Kegiatan ekonomi kreatif apa yang mendapat skor paling rendah, menurut 

kalian faktor apa saja yang menyebabkan hal tersebut? 
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c. Jika kalian ingin memiliki sebuah kegiatan usaha ekonomi kreatif, faktor 

apa saja yang harus diperhatikan? 

 

2. Lakukan kegiatan berikut (pilih salah satu sesuai kondisi): 

a. Menonton video dengan link berikut : https://youtu.be/SSyBhxYt2AE 

b. Membaca bahan bacaan pembelajaran 2 

Selanjutnya kalian isi tabel berikut untuk merencanakan sebuah kegiatan 

usaha ekonomi kreatif! 

Tabel 4. Instrumen Kegiatan Ekonomi Kreatif 

pertanyaan Jawaban 

Barang atau layanan apa yang 
banyak dibutuhkan di daerahmu 

 

Apa yang menjadi keunggulan 
lokal daerahmu 

 

Jika ingin memulai sebuah usaha, 
bidang apa yang sekiranya 
potensial 

 

Apa saja yang harus dipersiapkan 
 

Siapa saja target pemasarannya 
(segmen pasar) 

 

Bagaimana rencana 
pemasarannya 

 

 

https://youtu.be/SSyBhxYt2AE
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Langkah apa yang terlebih dahulu 
bisa dilakukan 

 

 

3. Berdasarkan rambu-rambu pada tabel tersebut, silakan buat rencana 

pengembangan sebuah kegiatan ekonomi kreatif yang sesuai dengan minat, 

bakat, dan kemampuanmu! 

(bentuknya boleh narasi, proposal, poster, konten medsos, dll)                  

 

Pedoman : pelajari bahan bacaan terlebih dahulu! 

6. Silakan tuliskan kesimpulan aktivitas belajar yang telah kalian lakukan! 
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7. Apakah kalian sudah memahami pembelajaran kali ini? tanyakan pula hal 

tersebut kepada orang tua/kakak yang membimbing kalian selama melakukan 

aktivitas pembelajaran! 

Tabel 5. Penilaian Diri 

Menurut Saya 
Menurut orang tua / kakak / 

pembimbing 

 

 

 

 

 

 

 

D. Sumber/Media/Alat 

Sumber : Buku Siswa IPS SMP Kelas IX edisi 2018, Suplemen PBA ,   
  internet, orang tua/kakak/pembimbing/narasumber 
Media  :  Lembar Aktivitas, akses internet, youtube, dan google browser.  
Alat   :  Buku Siswa, Alat tulis, Gawai/PC/Laptop/Tablet. 

E. Bahan Bacaan 

1. Perhatikan gambar berikut! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tips Memulai Usaha Kreatif 
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2. CARA MEMULAI USAHA EKONOMI KREATIF 

Kewirausahaan pada hakekatnya adalah sifat, ciri dan watak 

seseorang yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif 

ke dalam dunia nyata secara kreatif. Untuk memenangkan persaingan, 

maka seorang wirausahawan harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. 

Kreativitas yang tinggi tetap membutuhkan sentuhan inovasi agar laku 

dipasar. Inovasi yang dibutuhkan adalah kemampuan wirausahawan 

dalam menambahkan guna atau manfaat terhadap suatu produk (nilai) 

dan menjaga mutu produk dengan memperhatikan 

“market oriented” atau apa yang sedang laku dipasaran.  

Guna menjadi wirausahawan yang berhasil, maka persyaratan 

utama yang harus dipenuhi adalah memiliki jiwa dan watak 

kewirausahaan (Affiff, 2012). Jiwa dan watak kewirausahaan tersebut 

dipengaruhi oleh keterampilan, kemampuan, atau kompetensi. 

Kompetensi itu sendiri ditentukan oleh pengetahuan dan pengalaman 

berbisnis. Seorang wirausahawan adalah seseorang yang memiliki jiwa 

dan kemampuan tertentu dalam berkreasi dan berinovasi. Ia adalah 

seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda (ability to create the new and different) atau 

kemampuan kreatif dan inovatif. Kemampuan kreatif dan inovatif tersebut 

secara riil tercermin dalam kemampuan dan kemauan untuk memulai 

berbisnis (start-up), kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang baru 

(creative), kemauan dan kemampuan untuk mencari peluang 

(opportunities), kemampuan dan keberanian untuk menanggung risiko 

(risk bearing) dan kemampuan untuk mengembangkan ide dan meramu 

sumber daya yang tersedia.  

Ada beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk mendapatkan 

ide bisnis, yaitu : 

1. Minat. Apa yang benar-benar Anda ingin lakukan bisa mengajarkan 

baik-buruk yang mungkin akan muncul saat memulai bisnis.  

2. Motivasi. Selain uang untuk menambah penghasilan, sebaiknya cari 

motivasi lain Anda untuk mulai berbisnis. Mengetahui motivasi lain 
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selain uang juga akan membuat Anda lebih mudah bertahan untuk 

melewati segala tantangan yang ada.  

3. Side job. Memiliki pekerjaan sampingan tak hanya membuat Anda 

menjalankan sebuah bisnis baru dengan resiko kecil, tapi juga 

sekaligus sebagai rencana cadangan jika suatu saat Anda 

bermasalah dengan pekerjaan Anda. 

4. Jangan menjual barang yang sama. Anda sebaiknya tidak menjual 

produk yang sejenis dengan yang diproduksi oleh perusahaan Anda.  

5. Manfaatkan teknologi. Twitter, blog, Facebook, dan berbagai jejaring 

sosial lainnya merupakan salah satu cara yang paling mudah untuk 

membangun sebuah bisnis kecil-kecilan.  

6. Tambah teman. Sekarang ini, pemasaran melalui blog dan internet 

seringkali berfokus pada pentingnya membangun satu merek untuk 

menggalang hubungan yang erat antara Anda dan pelanggan. 

Namun, yang paling penting adalah berapa jumlah uang yang bisa 

Anda dapatkan dari pengunjung blog tersebut.  

7. Berhenti berencana dan bergeraklah. Jangan terlalu lama berpikir dan 

menyusun rencana.Terkadang, banyak orang takut untuk memulai 

usaha karena mereka khawatir akan gagal dan ditolak pasar.  

8. Optimis. Keyakinan untuk berhasil dalam bisnis adalah hal yang 

sangat penting, karena berguna untuk memacu semangat Anda 

menghadapi setiap tantangan.  

9. Menikmati hasil kerja keras Anda. Tak ada salahnya ketika bisnis 

Anda sudah membuahkan hasil, Anda sedikit menikmati liburan. Anda 

juga lebih bisa menikmati pekerjaan Anda dengan cara mengatur 

sendiri semua bisnis Anda dibandingkan saat Anda menjadi pekerja. 

 

Sumber : 

http://staffnew.uny.ac.id/upload/132309999/pengabdian/makalah-ppm-

kelompok-2014-annisa.pdf  
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F. Refleksi 

Isilah penilaian diri ini dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sesuai 

dengan perasaan kalian ketika mengerjakan suplemen bahan materi ini! 

1. Bubuhkanlah tanda centang (√) pada salah satu gambar yang dapat mewakili 

perasaan kalian setelah mempelajari materi ini! 

 

 

 

 

 

2. Apa yang sudah kalian pelajari? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

3. Apa yang kalian kuasai dari materi ini? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

4. Bagian apa yang belum kalian kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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5. Apa upaya kalian untuk menguasai yang belum Kamu kuasai? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

6. Sebutkan hal yang menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah kalian 

lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

7. Sebutkan hal yang tidak menarik dari aktivitas pembelajaran yang sudah 

kalian lakukan! Berikan alasannya! 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

  



Pembelajaran Berbasis Aktivitas 

 
26 

G. Cek Kemampuan 

Untuk mengukur pemahaman kalian, kerjakan latihan soal berikut ini.  

1. Apa perbedaan kegiatan ekonomi tradisional dengan kegiatan ekonomi kreatif 

ditinjau dari pemanfaatan potensi wilayah atau kearifan lokal?  

 

2. Sebutkan kegiatan ekonomi kreatif yang telah berkembang di daerahmu? 

 

3. Faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan sebuah usaha 

ekonomi kreatif? 
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4. Berikan sebuah contoh keunggulan lokal di daerahmu yang bisa 

dikembangkan menjadi kegiatan ekonomi kreatif? 
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5. Bagaimana cara memulai usaha baru bebrbasis kegiatan ekonomi kreatif yang 

berasal dari kearifan lokal? 
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H. Umpan Balik Guru 
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