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ABSTRAK  

Seiring dengan globalisasi, peserta didik jurusan kimia industri dituntut untuk menjadi tenaga kerja 

yang kompeten. Karya yang dihasilkan excellent sehingga mampu menjawab dan memenuhi 

kebutuhan konsumen. Salah satu kompetensi yang seharusnya dimiliki peserta didik SMK adalah 

keterampilan vokasional yang termanifestasi dalam keterampilan menghasilkan produk kreatif. 

Miskinnya ide dan kreativitas peserta didik mendorong penulis untuk mengkolaborasi beberapa 

model pembelajaran ke dalam satu Budaya pembelajaran bernama Budaya Apresiasi 

Antargenerasi. Apresiasi Antargenerasi merupakan sikap positif terkait dengan dunia lapangan 

industri yang berpotensi pada kompetensi social sebagai sarana membangun konsumen dan 

produsen dan seterusnya. Langkah yang ditempuh adalah Investigasi usaha, Verifikasi dan analisis 

data, Rancangan produk, Evaluasi dan tindak lanjut. Budaya Apresiasi Antargenerasi 

dilaksanakan sejak tahun 2018/2019 hingga sekarang. Melalui Budaya ini peserta didik mampu 

menciptakan produk kimia industri yang dibutuhkan oleh tempat usaha dan beberapa peserta didik 

berhasil menawarkan produknya Ini membuktikan bahwa Budaya ini merupakan pembelajaran 

yang menjawab kebutuhan lingkungan dan menuntun siswa melakukan tahap pembelajatan yang 

paling tinggi yaitu tahap mencipta. Budaya Apresiasi Antargenerasi telah mengantarkan peserta 

didik. Salah satu produk dari Kimia Industri adalah Pembersih lantai yaitu Zat kimia utama 

pembentuk pembersih lantai dengan bahan yang bersifat disinfektan yang artinya membasmi 

hama, karbol, isopropanol, kresol, dan formaldehid, juga sabun, pewangi dan pewarna. Pembersih 

lantai bermanfaat untuk membersihkan lantai dari debu atau kotoran lainnya dan membunuh 

kuman penyakit pada lantai. Pada akhirnya Budaya Apresiasi Antargenerasi mampu menguji lebih 

jauh mengenai kualitas pembelajaran dan bagi peserta didik dan mampu melakukan uji validitas 

produk hingga produknya dikembangkan produk- produk lain yang lebih konsumtif. 

Kata Kunci: Axcellent; Budaya Apresiasi Antargenerasi; Produk Kimia   

  

PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Industri kimia mencakup perusahaan besar, menengah, dan kecil di seluruh dunia. 

Salah satu industry kimia yang ada di Indonesia adalah Pertamina, yang mengolah minyak 

mentah menjadi bahan bakar. Penerapan Industri kimia memainkan peran penting dalam 

kehidupan sehari-hari. Di mana ribuan produk dan aplikasinya telah meningkatkan milliaran 

orang di abad terakhir. Johnson (2009) menyatakan bahwa ketika sekolah mampu 

menghubungkan konsep pembelajaran dengan suasana dunia pekerjaan maka hal ini akan 

membuka gerbang menuju masa depan peserta didik. Konsep ini mengandung konsekuensi 

logis bahwa apa yang diajarkan di sekolah sebaiknya tidak jauh berbeda dengan kondisi 

yang ada di tempat kerja. Apa yang diajarkan Johnson sesuai dengan konsep pembelajaran 

di SMK. SMK sebagai mesin pencetak tenaga kerja yang produktif diharapkan mampu 

membekali peserta didik dengan keterampilan dan kemampuan siap pakai. 
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Berdasarkan pengamatan pada peserta didik jurusan kimia industri, SMK Negeri 2 

Sukoharjo nampaknya harapan untuk mewujudkan generasi produktif tersebut belum sesuai 

dengan harapan. Ketika diadakan pameran produk kreatif untuk SMK, jurusan kimia industri 

biasanya tidak mengikuti pameran karena tidak memiliki produk yang bisa ditampilkan. Hal 

ini mengindikasikan bahwa peserta didik kimia industri masih minim karya vokasional. 

Dalam kurikulum pelajaran Produktif Kimia industri SMK kompetensi inti 4 dinyatakan 

bahwa peserta didik SMK Kimia industri harus bisa mengolah, menyaji dan menalar untuk 

mengembangkan materi yang dipelajari sehingga bisa bertindak efektif dan kreatif. 

Sejalan dengan hal tersebut, dalam acara Sinkronisasi Kurikulum dengan Dunia 

Usaha/Dunia Industri (DU/DI) yang menjadi partner tempat prakerin/magang SMK Negeri 2 

Sukoharjo, DU/DI memberikan masukan kepada sekolah supaya peserta didik 

meningkatkan kreativitas dan memiliki inisiatif dalam membuat keputusan, terutama ketika 

melaksanakan pekerjaan pembukuan di tempat prakerin. 

Kondisi di atas tentu saja tidak boleh dibiarkan. Sebagai seorang guru SMK, penulis 

berupaya membuat sebuah terobosan untuk mengembangkan model pembelajaran yang 

tujuan akhirnya dapat menjadi operasionalisasi konsep pendidikan SMK berbasis produksi. 

Sehingga pada akhirnya peserta didik jurusan kimia industri akan mampu menghasilkan 

produk yang siap ditawarkan ke masyarakat. Pembelajaran berbasis Budaya dengan nama 

Budaya Apresiasi Antargenerasi merupakan solusi alternatif pembelajaran yang ditawarkan 

penulis. Budaya Apresiasi Antargenerasi merupakan akronim dari Aplikasi Pembukuan 

Macam-macam Usaha dan Bisnis. Pembelajaran ini merupakan implementasi dari 

pembelajaran berbasis Budaya. 

Budaya Apresiasi Antargenerasi memanfaatkan lingkungan usaha dan bisnis 

maupun DU/DI tempat peserta didik melaksanakan Prakerin sebagai partner dalam belajar. 

Sasaran materi yang dituju adalah bagaimana membuat sebuah laporan usaha sesuai 

dengan tuntutan kurikulum yang diaplikasikan dalam bentuk Budaya aplikasi. Indikator 

keberhasilan dalam pembelajaran Budaya Apresiasi Antargenerasi adalah manakala peserta 

didik mampu merancang dan menciptakan produk kimia industri yang muaranya dapat 

dimanfaatkan. Ketika peserta didik mampu menghasilkan produk dengan nilai jual, berarti 

peserta didik telah memiliki keterampilan menciptakan produk kimia industri sekaligus 

keterampilan dalam berwirausaha. Selain itu kemampuan peserta didik dalam menganalisis, 

mengevaluasi dan mencipta. 

Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai 

berikut: Bagaimanakah proses, hasil/ dampak, kendala-kendala, dan alternative 

pengembangan Budaya Apresiasi Antargenerasi sebagai strategi pembelajaran dapat 

meningkatkan excellent produk kimia industri di SMK Negeri 2 Sukoharjo? 

Cara Penyelesaian Masalah 

Apresiasi Antargenerasi dipandang sebagai sebuah strategi yang memberikan solusi 

untuk menciptakan generasi produktif kimia industri yang mampu menciptakan produk 

sekaligus mampu berpikir sampai ranah yang paling tinggi. Model tersebut dikembangkan 

dari model pembelajaran Budaya yang sangat cocok untuk SMK Negeri 2 Sukoharjo. 
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Budaya Apresiasi Antargenerasi 

Budaya Apresiasi antargenerasi yang dimaksudkan adalah adanya karya budaya 

yang dihargai dan dikonsumsi oleh parakonsumer dengan tidak memberi kesan yang 

negative dari generasi yang paling kecil sampai pada generasi yang paling tua. Artinya selalu 

mengalir berita- berita terkait dengan karya besar jurusan kimia insustri yang senantiasa 

populer dan bermafaat serta membuat seseorang selalu ingin kembali membeli dan atau 

mennikmati seluruh rangkaian yang tersaji dalam buah karyanya. Dengan merujuk pada 

bisnis dalam bidang jasa yang juga bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh konsumen 

nantinya. Proses pemroduksian jasa atau barang ini sendiri di dalamnya melibatkan banyak 

bahan baku dan bahan pembantu. Adapun harus dari sebuah produksi sendiri jika berbentuk 

barang maka memiliki masa fisik dan kimia serta memiliki masa keawetannya yang dibatasi 

waktu. Seperti misalnya produk makanan, shampoo atau kecantikan yang memiliki masa 

kadaluarsa. Hal ini berbeda jika merujuk pada produksi dalam bidang jasa yang tidak 

memiliki pengikat secara fisik, kimia dan masa kadaluarsa. Jadi bisa disimpulkan bahwa 

pengertian dari suatu proses produksi adalah tindakan pengolahan bahan baku dasar 

sebagai sebuah barang atau produksi jasa. Dimana hasil dari produksi ini sendiri memiliki 

output berbeda baik dari segi bentuk, karakteristik dan waktu ketahanannya. Nah setelah 

mengetahui pengertian dari sebuah kegiatan pemrosesan produksi maka mari beranjak ke 

pembahasan jenis-jenis proses kerjanya Produk-produk jenis produksi ini sendiri lebih 

mudah ditemukan di berbagai lini kehidupan dan sifatnya pun menjadi yang paling dasar. 

Contoh dari jenis produksi ini adalah proses pembuatan barang dagang seperti makanan 

cepat saji, roti bakar, cakwe dan lain sebagainya. Dimana maksud dari produksi ini adalah 

waktu kegiatan atau produksi dari suatu barang atau jasanya memakan waktu yang relatif 

lama. Contohnya seperti budidaya ikan nila, budidaya kopi, pembuatan bangunan atau 

gedung perusahaan dan lain sebagainya.  

Adapun jenis lainnya dari sebuah produksi adalah jenis terus- menerus atau 

berkelanjutan yang masa kerjanya memang membutuhkan waktu berkelanjutan. Dimana 

proses ini sendiri mengubah suatu bahan baku dengan menggabungkannya dengan barang 

atau memanfaatkan alat bantu lainnya. Contoh nyatanya ada pada produksi gula, produksi 

kertas, produksi karet, plastik dan lain sebagainya. 

 Selain produksi jangka pendek, panjang juga berkelanjutan maka ada juga yang 

namanya produksi berselingan. Dimana untuk jenis produksi ini sendiri metodenya adalah 

menggabungkan beberapa bahan baku jadi menjadi bentuk baru.  

Tahapan dalam Proses Produksi 

Proses membawa produk baru ke pasar bisa terasa lama dan melewati beberapa 

tahapan. Dengan memecahnya menjadi 12 langkah, Anda dapat melihat bahwa ternyata 

lebih mudah daripada yang Anda pikirkan untuk mengubah ide hebat menjadi produk 

akhir.(1). Dasar Teori Produk.(2).Pengembangan Desain Produk: (4). Pengembangan desain 

akhir. (5). CAD adalah kependekan dari Computer-aided design untuk menyelesaikan segala 

administrasi..(6). Pengujian Draf Karya.(8) Manufaktur. (9) Perakitan. (10) Umpan Balik dan 

Pengujian. (11) Penembangan Produk: (12) Produk Akhir. Semakin banyak menjual, 

semakin banyak yang mampu Anda masukkan ke dalam produksi batch yang lebih besar, 

yang berarti keuntungan yang lebih besar di waktu mendatang! 
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Sepuluh Produk Kimia  

Sepuluh produk kimia dalam kehidupan sehari hari, Zat kimia yang terkandung di 

dalamnya, dan Manfaat zat tersebut bagi kehidupan manusia: (1). Sabun; Zat kimia utama 

pembentuk sabun adalah minyak kelapa atau minyak sawit, lemak hewan, dan natrium 

hidroksida (NaOH). Sabun digunakan untuk mencuci dan mandi; (2). Pasta gigi: Zat kimia 

utama pembentuk pasta gigi adalah potasium hidroksida atau kalium hidroksida (KOH), 

natrium karbonat untuk pengawet, gliserin untuk menggantikan minyak kelapa, dan tepung 

talk untuk membuat bentuk padat. Pasta gigi bermanfaat untuk membersihkan gigi kita.(3). 

Pembersih lantai: Zat kimia utama pembentuk pembersih lantai adalah bahan yang bersifat 

disinfektan yang artinya membasmi hama, karbol, isopropanol, kresol, dan formaldehid, juga 

sabun, pewangi dan pewarna. Pembersih lantai bermanfaat untuk membersihkan lantai dari 

debu atau kotoran lainnya dan membunuh kuman penyakit pada lantai.(4). Shampo: Bahan 

pembuatan shampoo adalah bahan untuk membuat sabun mandi ditambah dengan bahan - 

bahan alami seperti urang aring untuk menghitamkan rambut, lidah buaya untuk 

menyuburkan rambut juga sari jeruk untuk menghilangkan gatal-gatal pada kulit kepala. 

Shampoo bermanfaat untuk membersihkan rambut dari ketombe, gatal, rontok, dan 

sebagainya.(5). Bahan pemutih pakaian: Bahan pembuatan pemutih pakaian adalah 

senyawa klorin yang mampu mengoksidasi zat warna yang melekat pada pakaian hingga 

pakaian menjadi putih. Bahan pemutih pakaian bermanfaat untuk membersihkan pakaian 

dari noda-noda khususnya untuk pakaian berwarna putih / cerah. (5). Bahan Pewarna 

Buatan: Bahan pembuatan cairan pewangi adalah hasil pencampuran berbagai macam 

pewarna jenis tertentu seperti amarant (merah), tartrazine (kuning), erythrosine (merah), 

fast green FCF (hijau), sunset yellow (kuning), dan brilliant blue (biru). Bahan Pewarna 

Buatan bermanfaat untuk mewarnai makanan agar terlihat menarik dan menarik minat 

pembeli seperti anak-anak pada khususnya. (6). Bahan pewangi: Bahan pembuatan cairan 

pewangi adalah hasil pencampuran berbagai macam fragrance yang bersifat mudah 

menguap dengan bau khas tertentu baik dari buah, bunga, dll biasanya dari penyulingan 

bunga-bungaan. Bahan pewangi bermanfaat untuk membuat wangi pakaian maupun 

ruangan.(7). Pembasmi serangga: Bahan pembasmi serangga adalah Insektisida yang dapat 

berwujud cair, pasta, atau padat dengan bahan utama nya yang banyak digunakan adalah 

Dichloro Diphenyl Trichloroethana atau DDT untuk membasmi nyamuk. Pembasmi serangga 

bermanfaat untuk membunuh serangga yang mengganggu di kamar, pekarangan, dan 

sebagainya. (8). Zat aditif pada bahan makanan: Bahan zat aditif pada bahan makanan 

salah satunya zat aditif yang berasal dari sumber alami seperti lesitin dan asam sitrat. Zat 

aditif tersebut bermanfaat untuk meningkatkan kualitas makanan, menambahkan kelezatan, 

dan mengawetkan makanan.(9). Bahan Penyedap Buatan: Bahan pembuat penyedap buatan 

salah satunya monosodium glutamate (MSG) atau lebih populer dengan nama vetsin. Bahan 

Penyedap Buatan bermanfaat untuk memperenak rasa makanan, meningkatkan nafsu 

makan pada anak karena rasanya enak, meningkatkan daya beli konsumen di restoran, dll. 

(10) Bahan Pengawet Buatan: Bahan pembuat pengawet buatan salah satunya Kalsium 

Benzoat, Sulfur Dioksida (SO2), Kalium Nitrit, Kalsium Propionat/Natrium Propionat, Asam 

Sorbat, Natrium Metasulfat. Bahan Pengawet Buatan bermanfaat untuk menghambat 

fermentasi, pengasaman atau kerusakan makanan yang disebabkan oleh mikroorganisme. 

Produk-produk tersebutlah yang membesarkan dunia usaha di bidang kimia indutri 

di SMK Negeri 2 Sukoharjo. Apabila dilihat dari segi kualitas memang masih sangat lokalistik 



LENTERA KARYA: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Sejarah, dan Humaniora 
Vol. 5, No. 5, Juli 2021 

 

113 

 

kerena kekurangmampuan dalam hal sarana dan prasarana maupun dalam sumber daya 

manusia yang relative sangat terbatas. Namun minimal karya anak-anak dalam produk dan 

karyanya telah mampu membawa perubahan warna kreasi dan inovasi sebagai hal yang 

beda karena adanya kebersamaan antarwarga jurusan Kimia Industri itu sendiri.  

IMPLEMENTASI 

Alasan Pemilihan Budaya Apresiasi Antargenerasi 

Budaya dipandang sebagai suatu bentuk pembelajaran yang memberikan 

penekanan pada permasalahan untuk dipecahkan secara bersama- sama/kolaboratif dalam 

suatu proses pembelajaran. Berdasarkan pendapat Hung Wong, penulis meyakini bahwa 

pembelajaran Budaya Apresiasi Antargenerasi merupakan suatu strategi yang tepat untuk 

memecahkan masalah rendahnya kemampuan menciptakan produk kimia industri sekaligus 

dapat mendorong peserta didik untuk berpikir tingkat tinggi. Dalam Budaya Apresiasi 

Antargenerasi peserta didik menggunakan seluruh kemampuannya untuk menghasilkan 

suatu produk. Langkah-langkah yang digunakan dalam Budaya Apresiasi Antargenerasi ini 

berpedoman pada pembelajaran Budaya yang dikembangkan Thomas (2000), meliputi: (1) 

menentukan pertanyaan dasar, (2) mendesain Budaya,(3) penyusunan jadwal, (4) 

monitoring, (5) uji produk, dan (6) evaluasi pengalaman. 

Implemantasi Budaya Apresiasi Antargenerasi 

Budaya Apresiasi Antargenerasi diimplementasikan di SMK Negeri 2 Sukoharjo sejak 

tahun 2018. Berikut digambarkan desain Budaya Apresiasi Antargenerasi. Budaya Apresiasi 

Antargenerasi merupakan pendekatan yang terintegratif, dimulai dari perencanaan sampai 

eksekusi sebuah aktivitas. Berikut akan diuraikan lebih lanjut 5 langkah dalam Budaya 

Apresiasi Antargenerasi. 

Mengeksplorasi Usaha di Sekitar Sekolah. 

Guru membaca situasi di sekitar sekolah bersama peserta didik menyusun 

pertanyaan-pertanyaan mendasar yang akan dijadikan rujukan dalam menggali informasi 

ketika melakukan investigasi di tempat usaha/ bisnis.  

Mengnalisis Data 

Hal ini dilakukan dalam rangka membedakan mana produk yang kurang dapat 

dipertanggungjawabkan. Setelah melakukan verifikasi selanjutnya perlu dilakukan analisis. 

Merancang Budaya  

Setiap kelompok membuat rancangan Budaya usaha atau bisnis yang dibuat 

berkelompok dan setiap kelompok wajib menyusun jadwal untuk batas penyelesaian Budaya. 

Evaluasi Treatment Budaya yang dirancang 

Rancangan produk perlu dievaluasi dengan cara mempresentasikan ide produk di 

depan kelas untuk mendapatkan masukan dari kelompok lain, sekaligus sebagai 

pertanggung jawaban atas Budaya yang dirancang. Dalam hal ini guru menjadi fasilitator 

yang siap memberikan umpan balik terhadap permasalahan-permasalahn yang dihadapi 

siswa dalam membuat produk usaha. 
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Tindak lanjut 

Langkah nyata yang sudah mendapat masukan dan telah diperbaiki bisa dilaporkan 

kembali kepada guru. Selanjutnya peserta didik diberi kesempatan untuk menawarkan 

produk yang dibuatnya kepada tempat usaha/bisnis yang dieksplorasi. Bagi kelompok yang 

berhasil menjual produknya akan mendapatkan tambahan nilai karena telah berhasil 

menunjukkan keterampilan dalam membuat produk sekaligus keterampilan berwirausaha. 

Hasil/ dampak yang dicapai dalam implementasi Budaya Apresiasi 

Antargenerasi 

Budaya Apresiasi Antargenerasi sudah dilaksanakan sejak tahun pelajaran 

2017/2018 hingga sekarang. Adapun hasil yang dicapai dari Budaya Apresiasi Antargenerasi 

pada pembelajaran adalah: 

1. Melalui Budaya Apresiasi Antargenerasi terbukti peserta didik mampu menciptakan 

produk kimia industri yang dibutuhkan oleh tempat usaha. 

2. Beberapa peserta didik berhasil menawarkan produknya kepada tempat usaha. Ini 

membuktikan bahwa Budaya ini merupakan pembelajaran yang menjawab kebutuhan 

lingkungan 

3. Tanggapan tempat usaha yang dieksplorasi Tempat usaha yang dijadikan objek eksplorasi 

memberikan tanggapan yang positif terhadap peserta didik dan berupaya memesan 

produk yang diinginkan, namun peserta didik masih mengalami beberapa kendala.  

Kendala Pelaksanaan 

Kendala yang terjadi dalam Budaya Apresiasi Antargenerasi adalah ketika produk 

ditawarkan kepada tempat yang dieksplorasi, sebagian besar masih belum begitu percaya 

sepenuhnya kepada produk buatan peserta didik. Untuk itu diperlukan proses Uji coba 

produk. Di samping itu Budaya ini membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga dalam 

implementasinya kadang-kadang melebihi dari target waktu yang telah ditentukan. 

Faktor-faktor Pendukung dan Kelebihan Budaya Apresiasi Antargenerasi  

Setelah melaksanakan pembelajaran Budaya Apresiasi Antargenerasi ada beberapa 

faktor pendukung implementasi Budaya yaitu: 

a. Peserta didik memiliki totalitas yang tinggi dalam pembelajaran Budaya sehingga 

mereka mengerjakan Budaya dengan sungguh-sungguh dan penuh daya kreataif 

b. Ada kecenderungan dari peserta didik memiliki ketertarikan yang besar jika belajar yang 

melibatkan praktik kerja industri. 

c. Pembelajaran ini terbukti mampu memotivasi peserta didik dalam menciptakan produk-

produk kimia industri yang sesuai kebutuhan bisnis 

d. Pihak sekolah mendukung inovasi pembelajaran ini dengan memberikan support dan 

ruang gerak untuk berinovasi lebih lanjut. 

Kelebihan implementasi Budaya Apresiasi Antargenerasi: 

a. Budaya Apresiasi Antargenerasi mampu meningkatkan aktivitas belajar baik secara fisik, 

mental, maupun intelektual 
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b. Langkah-langkah pembelajaran ini menuntut kerjasama antarkelompok sehingga 

kemampuan berkomunikasi dan berkolaborasi dapat terasah 

c. Pembelajaran ini menuntut guru untuk terus berinovasi sekaligus menjadi fasilitator 

yang baik bagi peserta didik 

d. Pembelajaran ini melibatkan lingkungan belajar baik internal maupun eksternal sehingga 

terjadi komunikasi dengan lingkungan yang ada 

e. Pembelajaran ini merupakan penerapan konsep cooperatif learning yang sangat 

menantang dan cocok diterapkan pada peserta didik SMK. 

Alternatif Pengembangan 

Alternatif pengembangan akan dilakukan antara lain: 

1. Memperkuat desain Budaya Apresiasi Antargenerasi dengan penyempurnaan-

penyempurnaan yang dibutuhkan sehingga akan labih memperoleh hasil yang sempurna. 

2. Merancang bazar dan eksposisi produk yang dihasilkan peserta didik sehingga dapat 

menginspirasi kelas/ sekolah lain yang memiliki rumpun mata pelajaran yang sama/ 

sejenis. 

3. Melakukan tes dan perbaikan terhadap produk yang dihasilkan oleh peserta didik untuk 

menghindari kesalahan program saat dijual kepada masyarakat. 

4. Memperkaya khasanah usaha pada sektor menengah dan kecil dengan program 

pengembangan lain yang sejalan dengan jurusan kimia industri. 

Simpulan 

Berdasarkan pengalaman guru dalam menerapkan Budaya Apresiasi 

Antargenerasi, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagai berikut: 

1. Implementasi pembelajaran berbasis Budaya apresiasi antargenerasi dibutuhkan oleh 

SMK dalam berwirausaha. 

2. Langkah dalam pembelajaran Budaya Apresiasi Antargenerasi dilatarbelakangi oleh 

minimnya keterampilan menciptakan produk kimia industri dan kemampuan berpikir 

tingkat tinggi. Pembelajaran model Budaya merupakan operasionalisasi dari konsep. 

3. Budaya Apresiasi Antargenerasi meliputi: (1) eksplorasi usaha, (2) analisis data, (3) 

rancangan produk, (4) evaluasi, (5) tindak lanjut. 

4. Kendala dalam penerapan strategi ini meliputi tantangan yang harus dijawab untuk 

memenuhi kepercayaan dan harapan tempat usaha/bisnis.  

5. Ada beberapa faktor pendukung dalam Budaya Apresiasi Antargenerasi antara lain: (1) 

peserta didik mengerjakan Budaya dengan totalitas, (2) ketertarikan peserta didik pada 

pelajaran yang produktifitas cukup tinggi, (3) adanya target siswa untuk menghasilkan 

produk, (4) adanya dukungan dari pihak sekolah. 

6. Alternatif pengembangan dari implementasi Budaya Apresiasi Antargenerasi adalah 

membukukan dan mendesain ulang langkah-langkah pembelajaran dan melaksanakan 

desiminasi keberhasilan Budaya Apresiasi Antargenerasi 
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