




Pengantar Proceeding Konaspi VII. 

Memantapkan Karakter Bangsa Menuju Generasi 2045 

 

Assalamu ‘alaikum Wr. Wb.  

Alhamdulillah, akhirnya melalui kesiapan kita semua buku Proceeding Konaspi VII 

dapat terbit. Untuk itu, rasa syukur patut kiranya kita panjatkan kehadirat Allah Swt. 

yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, demikian 

halnya, salawat sudah sepantasnya kita sampaikan kepada Nabi Besar Muhammad 

saw. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di Hari Akhir kelak. Amien. 

Diperkirakan sejak 2010 sampai 2035 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi, 

yakni populasi usia produktif paling besar sepanjang sejarah Indonesia berdiri. Pada 

periode ini, Indonesia akan melakukan investasi besar-besaran dalam bidang Sumber 

Daya Manusia, sebagai usaha untuk menyambut satu abad Indonesia Merdeka, pada 

tahun 2045. Itulah sebabnya mengapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

(Kemdikbud) sangat fokus menyambut momentum ini dengan melakukan pelbagai 

gerakan pembangunan karakter bangsa. Bagaimanapun pendidikan karakter meru-

pakan kunci sukses membangkitkan Generasi Emas alias Generasi 2045.  

 

Lantas apakah pendidikan karakter itu? Sebagaimana ditulis Lickona (1992) bahwa 

pendidikan karakter sangat terkait dengan konsep moral (moral knowing), sikap 

moral (moral feeling), dan perilaku moral (moral behavior). Jika ketiga hal ini 

diimplementasikan lebih jauh, maka nilai-nilai karakter dapat diwujudkan melalui 

sikap antara lain: cinta kepada Allah Swt. dan alam semesta beserta isinya; tanggung 

jawab; disiplin; mandiri; jujur; hormat; santun; kasih sayang; peduli; kerja sama; 

percaya diri; kreatif; kerja keras; pantang menyerah; keadilan;baik dan rendah hati; 

toleran; cinta damai; dan persatuan.  

Nilai-nilai inilah yang menjadi identitas Generasi 2045. Generasi 2045 merupakan 

generasi yang jauh dari perilaku amoral, destruktif, anarkis, dan korup, serta sangat 

dekat dengan perilaku cerdas spiritual, emosional, intelektual, dan sosial. Dengan 

demikian untuk mewujudkan tercapainya Generasi 2045 ini tidak semudah kita 

membalikkan telapak tangan. Segala upaya, baik itu pemikiran ataupun tanaga harus 

dioptimalkan seintegral dan sedemikian rupa. UNY sendiri sebagai Perguruan Tinggi 

Negeri (PTN) di lingkungan Kemdikbud mengeluarkan slogan Leading in Character 

Education sebagai bukti dukungan institusi pada nilai-nilai pendidikan karakter. 

Demikian halnya dengan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) VII 

tahun 2012 bertemakan “Memantapkan Karakter Bangsa Menuju Generasi 2045” 

merupakan salah satu bentuk dukungan institusi pendidikan yang bergabung dalam 

Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Indonesia (ALPTKI) dan 

sekaligus upaya strategis untuk terus menyosialisasikan pentingnya pendidikan 

karakter menuju terbentuknya Generasi 2045.  



Dengan menghadirkan keynote speakers, seperti Prof. Dr.Ing. BJ Habibie (mantan 

Presiden RI); Prof. Dr. Ir. Musliar Kasim, MS (Wamendikbud Bidang Pendidikan); 

Dr (HC.) Sri Sultan Hamengkubuwono X (Gubernur DIY); Prof. Dr. Ir. Djoko 

Santoso (Dirjen Dikti); Dr. (HC.) Ary Ginanjar Agustian (Pendiri The ESQ Way 

165); dan Prof. Dr. H.A.R. Tilaar, M.Sc.Ed. (Tokoh Pendidikan), dan pemakalah 

utama, serta pemakalah pendamping konvensi ini diharapkan mampu menghadirkan 

beragam perspektif mengenai pendidikan karakter dalam upaya membentuk Generasi 

2045. Saya berharap kekayaan perspektif ini mampu mendorong setiap insan 

pendidikan, seperti pemerintah, guru, dosen, pemerhati pendidikan, mahasiswa untuk 

terus mewacanakan pentingnya nilai-nilai pendidikan karakter dalam menjawab 

tantangan masa kini dan masa depan bangsa ini.  

Oleh karena itu, kehendak untuk mem-publish hasil-hasil pemikiran Konaspi VII 

yang diselenggarakan pada 31 Oktober s.d. 3 November 2012 dalam sebuah 

Proceedings merupakan hal yang patut kita apresiasi. Betapa tidak, pemikiran para 

enam (6) pemakalah kunci, 15 pemakalah utama, dan 90 pemakalah pendamping 

merupakan kekayaan yang sangat berharga. Selain itu, upaya ini merupakan tradisi 

yang patut dilanjutkan karena karya yang dibukukan merupakan cara yang paling 

strategis untuk mengekalkan ilmu pengetahuan. Jika tidak, maka pemikiran/ilmu akan 

sirna bersama angin—Scripta Manent Verba Volant—yang tertulis yang abadi;  yang 

tak tertulis sirna bersama angin. 

Wassalamu ‘alaikum Wr.Wb. 
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Rekulturisasi Pendidikan Karakter Kewirausahaan di SMK  
Melalui Peran Kepala Sekolah 

 

 
Nuryadin Eko Raharjo, M.Pd 

Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 

nuryadin_er@uny.ac.id 

Abstrak 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan salah satu solusi yang tepat untuk 

menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Melalui pengembangan kultur 

kewirausahaan di sekolah, lulusan SMK diharapkan memiliki karakter kewirausahaan 

sehingga mampu untuk bekerja atau menciptakan lapangan kerja. Kepala SMK memegang 

peranan yang sangat penting dalam proses rekulturisasi karakter kewirausahaan di sekolah. 

Jika kepala SMK berwawasan kewirausahaan, maka ia akan mampu untuk melakukan 

rekulturisasi kewirausahaan melalui internalisasi karakter kewirausahaan ke dalam kultur 

sekolah.  

Proses internalisasi karakter kewirausahaan yang dimiliki oleh warga SMK ke dalam 

kultur sekolah dilakukan secara holistik mencakup seluruh konsep pendidikan 

kewirausahaan yang secara garis besar terbagi menjadi dua dimensi yaitu: (1) dimensi 

kualitas dasar kewirausahaan, yang meliputi kualitas daya pikir, daya hati/qolbu, dan daya 

pisik; dan (2) dimensi kualitas instrumental kewirausahaan yang merupakan penguasaan 

lintas disiplin ilmu. Konsep kewirausahaan tersebut sangat penting untuk diinternalisasikan 

ke dalam kultur sekolah, yang meliputi: kultur verbal, kultur behavioral dan kultur material.  

Melalui rekulturisasi pendidikan karakter kewirausahaan diharapkan proses 

pembelajaran kewirausahaan semakin kondusif sehingga memberikan dampak lulusan SMK 

lebih siap untuk memasuki lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. 

Rekulturisasi pendidikan karakter kewirausahaan tersebut akan lebih efektif apabila 

didukung oleh kepala SMK melalui tupoksinya yang terdiri dari dimensi supervisi, 

manajerial dan kewirausahaan. Internalisasi pendidikan karakter kewirausahaan melalui 

peran kepala SMK tersebut akan sangat mewarnai keberhasilan proses rekulturisasi karakter 

kewirausahaan di SMK.  

 

Kata kunci: karakter, kewirausahaan, kultur,internalisasi. 

 

1. Pendahuluan 

Salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan adalah tersedianya 

sumberdaya manusia (SDM) yang berkualitas, yakni memiliki kompetensi yang dibutuhkan 

untuk pengembangan industri dan sektor-sektor lainnya. Keunggulan komparatif 

(Comparative Advantage) saja tidak cukup, dibutuhkan juga keunggulan kompetitif 

(Competitive Advantage) tenaga kerja yang akan memasuki persaingan pasar tenaga kerja 

(Joko Sutrisno, 2010a:1). Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai penghasil tenaga kerja 

perlu memperhatikan keunggulan komparatif dan sekaligus kompetitif bagi para siswanya. 

Perlu upaya untuk menghasilkan lulusan SMK yang disiapkan untuk bisa bersaing dan 
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mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja dan mampu bersaing dilapangan 

kerja. Dengan kemampuan lulusan SMK untuk menciptakan lapangan kerja dan kemampuan 

bersaing mendapatkan pekerjaan diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di 

Indonesia yang masih tinggi. Tingginya pengangguran di Indonesia terlihat dari jumlah 

angkatan kerja pada Februari 2012 mencapai 120,4 juta orang, tetapi jumlah penduduk yang 

sudah bekerja baru mencapai 112,8 juta orang. Dengan demikian terdapat pengangguran 

sebanyak 7,6 juta orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,32 persen 

seperti tabel berikut (Suryamin, 2012:60).  

 

 

Suyanto (2007) menjelaskan bahwa SMK menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi 

pengangguran sebab lulusan sekolah menengah yang bisa melanjutkan ke perguruan tinggi 

maksimal hanya 17%, sisanya mencari pekerjaan dengan ijasah sekolah menengahnya meski 

tanpa keterampilan yang memadai. Karena itu, SMK sebagai sekolah yang memberikan 

berbagai jenis keterampilan kerja, menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan 

Pengangguran. Lebih lanjut Suyanto (2009) menjelaskan bahwa pemerintah akan 

meningkatkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan untuk mengurangi jumlah 

pengangguran.  

Perhatian Kementrian Pendidikan terhadap arti pentingnya SMK sebagai salah satu 

lembaga untuk menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia tersebut sesuai dengan 

prioritas pembangunan di Indonesia. Presiden RI mengamanatkan agar priorotas dalam 

bidang Pendidikan untuk tahun 2010-2014 dilakukan dengan peningkatan akses pendidikan 

yang berkualitas, terjangkau, relevan, dan efisien menuju terangkatnya kesejahteraan hidup 

rakyat, kemandirian, keluhuran budi pekerti, dan karakter bangsa yang kuat. Pembangunan 

bidang pendidikan diarahkan demi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang didukung 

keselarasan antara ketersediaan tenaga terdidik dengan kemampuan: (1) menciptakan 

lapangan kerja atau kewirausahaan dan (2) menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja (Joko 

Sutrisno, 2010b:1).  

Untuk mencapai tujuan pengembangan SMK guna menindak lanjuti prioritas pendidikan 

yang disampaikan Presiden RI tersebut, Muhammad Nuh (2009) mengatakan bahwa ada 

syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pola pikir terbuka. Kewirausahaan harus mampu 

melihat di luar dari diri. Maka, mau tidak mau, orang yang ingin memiliki jiwa wirausaha 
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harus berpikir terbuka. Namun, berpikir terbuka belum cukup. Harus dilengkapi dengan 

flexibility skill, yaitu memiliki kemampuan berpikir secara fleksibel. Memang agak sulit 

pegawai negeri menjadi wirausaha. Sebab di pemerintahan sudah ada aturan main yang 

sangat rigid. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengembangkan entrepreneur approach. 

Kedua, akan lebih sempurna jika para kepala sekolah dan guru, dalam mempersiapkan 

peserta didik untuk memiliki kemampuan berwirausaha, mempunyai technical skill, 

kemampuan teknis. Jika ingin mengembangkan wirausaha di bidang teknik, maka minimal 

guru dan kepala sekolah memahami prinsip-prinsip elektronika. Intinya ada minimum 

technical skill yang terkait dengan lingkup yang mau dikembangkan kewirausahaannya. 

Ketiga, wirausaha berinteraksi dengan masyarakat luas dan dunia disiplin yang berbeda. 

Sebab wirausaha bukan semata untuk diri sendiri.  

Dalam upaya membudayakan kewirausahaan di SMK, maka Kepala sekolah merupakan 

key person bagi keberhasilan SMK untuk mengembangkan kewirausahaan disekolahnya. 

Kepala sekolah memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan budaya 

kewirausahaan di sekolah. Jika kepala SMK berwawasan entreprenuer, maka ia akan mampu 

memotivasi siswa untuk berpikir kreatif dalam mendapatkan dan menuntaskan pekerjaan 

(Asli Nuryadin, 2009). Cara berpikir kreatif yang ditularkan kepala sekolah tersebut harus 

juga ditularkan kepada guru-guru, selanjutnya para guru wajib menularkan ilmu kepada siswa 

tentang cara berpikir cerdas dalam usaha menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian 

melalui kepala sekolah akan dapat tercipta budaya atau kultur sekolah yang bernuansa 

kewirausahaan.  

Permasalahan kultur sekolah sampai kapanpun akan tetap menjadi masalah yang utama 

karena kultur sekolah merupakan permasalahan yang klasik, fundamental dan aktual (Koento 

WS, 2003:1). Klasik karena masalah sekolah dalam pengertian sebagai wadah dan sarana 

pendidikan telah manjadi salah satu fokus pembahasa sejak zaman Yunanai Kuno. 

Fundamental karena nilai-nilai pendidikan dikembangkan dengan menyentuh berbagai aspek 

kehidupan umat manusia yang paling mandasar yaitu manusia sebagai makhluk historis, 

makhul budaya, makhluk rasional, juga manusia dengan aspek transenden yang 

mengungkapkan diri dalam kebebasan, kreativitas, hubungan antar pribadi, pengharapan dan 

pengalaman religius.  

Permasalahannya dalam hal ini adalah bagaimana kepala SMK dapat menjalankan proses 

rekulturisasi kewirausahaan di sekolahnya melalui internalisasi karakter kewirausahaan ke 

dalam kultur sekolah di SMK serta bagaimana peran kepala sekolah sebagai key person 

keberhasilan SMK dalam proses rekulturisasi tersebut? 

 

2. Pembahasan 

Kepala sekolah merupakan key person bagi keberhasilan SMK untuk mengembangkan 

kewirausahaan di sekolahnya. Bagaimana tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah dapat 

bergerak bersama-sama dalam tugas dan kewajibannya akan sangat tergantung kepada 

kepekaan kepala SMK dalam melakukan pemberdayaan semua potensi sekolah. Penciptaan 

kultur kewirausahaan hingga terbentuknya iklim kerja yang kondusif akan membuat semua 

fihak disekolah merasa nyaman dalam bekerja dan mampu melihat pentingnya kontribusi 

dirinya bagi pengembangan sekolah.  
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Peran kepala sekolah sangat penting dalam rekulturisasi kewirausahaan di sekolah. Jika 

kepala SMK berwawasan entreprenuer, maka ia akan mampu memotivasi warga sekolah 

untuk berpikir kreatif dalam mendapatkan dan menuntaskan pekerjaan. Cara berpikir kreatif 

yang ditularkan kepala sekolah tersebut harus juga ditularkan kepada guru-guru, selanjutnya 

para guru wajib menularkan ilmu kepada siswa tentang cara berpikir cerdas dalam usaha 

menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian melalui kepala sekolah akan dapat 

tercipta budaya atau kultur sekolah yang bernuansa kewirausahaan.  

Proses rekulturisasi nilai-nilai kewirausahaan dapat dipandu oleh kepala sekolah melalui 

pelaksanaan tupoksinya. Sebagai manajer, kepala sekolah mempunyai tugas manajerial yang 

berkaitan dengan pengelolaan sekolah sehingga semua sumberdaya dapat dimanfaatkan 

secara optimal untuk mendukung proses internalisasi. Sebagai seorang supervisi kepala SMK 

mempunyai wewenang untuk menjamin agar tenaga pendidik dan kependidikan bekerja 

dengan baik serta menjaga proses maupun hasil pendidikan di sekolah. Dengan kewenangan 

ini, kepala sekolah dapat mengawasi proses internalisasi supaya dapat berjalan dengan 

optimal. Sebagai seorang wirausaha, kepala SMK harus mampu menerapkan nilai-nilai 

kewirausahaan yang dimilikinya untuk menumbuhkan kewirausahaan di dalam kultur 

sekolahnya. Tugas di bidang kewirausahaan ini merupakan tugas yang paling berkaitan 

dengan proses rekulturisasi kewirausahaan di SMK  

Konsep kewirausahaan yang perlu diimplementasikan di SMK menurut Surya Dharma 

(2010:9) mencakup dua jenis karateristik atau dimensi kewirausahaan yaitu: (1) kualitas dasar 

kewirausahaan, yang meliputi kualitas daya pikir, daya hati/qolbu, dan daya pisik; dan (2) 

kualitas instrumental kewirausahaan, yaitu penguasaan lintas disiplin ilmu.  

Kualitas dasar daya pikir kewirausahaan memiliki karakteristik/dimensi-dimensi sebagai 

berikut: berpikir kreatif; berpikir inovatif; berpikir asli/baru/orisinil; berpikir divergen; 

berpikir mengembangkan; pionir berpikir; berpikir menciptakan produk dan layanan baru; 

memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain; berpikir sebab-akibat; 

berpikir lateral; berpikir sistem; berpikir sebagai perubah (agen perubahan); berpikir kedepan 

(berpikir futuristik); berintuisi tinggi; berpikir maksimal; terampil mengambil keputusan; 

berpikir positif; dan versalitas berpikir sangat tinggi.  

Kualitas dasar daya hati/qolbu kewirausahaan memiliki karakteristik/dimensi-dimensi 

sebagai berikut: prakarsa/inisiatif tinggi; ada keberanian moral untuk mengenalkan hal-hal 

baru; proaktif, tidak hanya aktif apalagi hanya reaktif; berani mengambil resiko; berani 

berbeda; pro perubahan dan bukan pro kemapanan; kemauan, motivasi, dan spirit untuk maju 

sangat kuat; memiliki tanggungjawab moral yang tinggi; hubungan interpersonal bagus; 

berintegritas tinggi; gigih, tekun, sabar, dan pantang menyerah; bekerja keras; berkomitmen 

tinggi; memiliki kemampuan untuk memobilisasi orang lain; melakukan apa saja yang 

terbaik; melakukan perbaikan secara terus menerus; mau memetik pelajaran dari kesalahan, 

dari kesuksesan, dan dari praktek-praktek yang baik; membangun teamwork yang kompak, 

cerdas, dinamis, harmonis, dan lincah; percaya diri; pencipta peluang; memiliki sifat daya 

saing tinggi, tetapi mendasarkan pada nilai solidaritas; agresif/ofensif; sangat humanistik dan 

hangat pergaulan; terarah pada tujuan akhir, bukan tujuan sesaat; luwes dalam pergaulan; 

selalu menginginkan tantangan baru; selalu membangun keindahan cita rasa melalui seni 

(kriya, musik, suara, tari, lukis, dsb.); bersikap mandiri akan tetapi supel; tidak suka mencari 
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kambing hitam; selalu berusaha menciptakan dan meningkatkan nilai tambah sumberdaya; 

terbuka terhadap umpan balik; selalu ingin mencari perubahan yang lebih baik 

(meningkatkan/mengembangkan); tidak pernah merasa puas, terus menerus melakukan 

inovasi dan improvisasi demi perbaikan selanjutnya; dan keinginan menciptakan sesuatu 

yang baru.  

Kualitas dasar daya pisik/raga kewirausahaan memiliki karakteristik/ dimensi-dimensi 

sebagai berikut: menjaga kesehatan secata teratur; memelihara ketahan/stamina tubuh dengan 

baik; memiliki energi yang tinggi; dan keterampilan tubuh dimanfaatkan demi kesehatan dan 

kebahagiaan hidup. 

Untuk membudayakan karakter kewirausahaan ke semua warga sekolah, maka konsep 

kewirausahaan tersebut harus diintegrasikan ke dalam kultur sekolah. Dalam kultur sekolah 

terdapat tiga kclompok yang saling terkait yaitu : manifestasi verbal/konseptual, manifestasi 

tingkah laku (behavioral) dan manifestasi visual/material (Anonim, 2003:5). Secara lebih 

rinci unsur-unsur yang dapat dikelompokkan ke dalam manifestasi verbal adalah : (1) Arah 

dan tujuan, (2) Kurikulum, (3) Bahasa, (4) Metafora, (5) Sejarah kelembagaan, (6) Tokoh-

tokoh kelembagaan, (7) Struktur kelembagaan.  

Adapun manifestasi tingkah laku (behavioral) unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : (1) 

Kegiatan ritual, (2) Upacara-upacara, (3) Kegiatan belajar mengajar, (4) prosedur 

operasional, (5) Kebiasaan dan peraturan, hukuman dan sangsi, (6) Dukungan psikologis dan 

sosial, (6) Pola interaksi dengan orang tua dan masyarakat. Sedangkan unsur-unsur yang 

dapat dikelompokkan ke dalam manifestasl visual/material adalah : (1) Peralatan dan 

fasilitas, (2) Artifak dan memorabilia, (3) Motto dan hiasan-hiasan, (4) Seragam (uniform)  

Dalam melaksanakan proses internalisasi nilai-nilai kewirausahaan kedalam kultur sekolah 

maka kepala sekolah dituntut memiliki kompetensi yang memadai tertutama dalam hal 

kewirausahaan di samping kompetensi manajerial, kompetensi supervisi, kompetensi 

kepribadian dan kompetensi sosial. Kompetensi kewirausahaan kepala sekolah yang menjadi 

modal utama dalam mengembangkan kultur kewirausahaan meliputi : (1) menciptakan 

inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah (2) bekerja keras untuk mencapai 

keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif, (3) memiliki motivasi yang 

kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin 

sekolah, (4) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala 

yang dihadapi sekolah, (5) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan sekolah 

sebagai sumber belajar peserta didik. Dengan kompetensi tersebut kepala sekolah akan 

mampu menginternalisasi nilai-nilai kewirausahaan ke dalam kultur sekolah sehingga 

menjadi kultur kewirausahaan.  

Untuk bisa merubah budaya sekolah maka kepala sekolah harus memahami budaya yang 

ada. Perubahan budaya sekolah dimaknakan sebagai altematif variasi interaksi yang seluas-

luasnya. Karena interaksi ini dapat dikatakan sebagai inti dari stabilitas sekolah (Stolp, 2003). 

Pembaruan harus didekati melalui dialog, peduli kepada orang lain. Budaya yang telah rutin 

dimiliki oleh komunitas sekolah misalnya seremonial, ritual, tradisi, mitos, dapat digunakan 

sebagai titik tolak pembaruan budaya sekolah.· Pada prinsipnya upaya memperpendek waktu 

antara penerapan sistem interaksi baru dengan budaya yang konvensional akan dilakukan bila 
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guru telah merasa kondusif diterapkannya system interaksi yang baru itu, sehingga sekolah 

memperoleh nilai yang dikehendaki.  

Kekuatan yang bisa diraih dari kultur sekolah adalah membangun sekolah menjadi lebih 

hidup, semangat kooperatif, dan penghayatan akan identitas sekolah. Harapan kita terhadap 

respons siswa menghadapi perlakuan belajarnya agar menjadi lebih etis, baik dalam arti luas 

misalnya, bagaimana memberi perlakuan, bagaimana mengendali waktu maupun dalam arti 

sempit misalnya, dengan melihat pancaran matanya, cara bicaranya dan sebagainya (Deal & 

Peterson, 2009). 

 Secara lebih riil, kepala sekolah dapat mengefektifkan proses internalisasi karakter 

kewirausahaan di SMK melalui sebelas prinsip seperti yang disampaikan oleh Lickona, 

Schaps and Lewis (2007) yang terdiri dari:  

1. Mengembangkan nilai-nilai etika inti dan nilai-nilai kinerja pendukungnya sebagai 

fondasi karakter yang baik. Prinsip ini bisa dimulai dengan membentuk tim kerja 

pendidikan karakter kewirausahaan. Kultur sekolah, baik dalam dimensi verbal, 

behavioral maupun material perlu didesain sedemikian rupa sehingga secara langsung 

maupun tidak langsung dapat menumbuhkan karakter kewirausahaan bagi warga 

sekolah. Visi dan misi sekolah merupakan titik awal yang dapat dipakai untuk 

mengembangkannya. Prinsip School based entrepreneurship terbukti telah mampu 

membudayakan karakter kewirausahaan di SMK. 

2. Mendefinisikan karakter secara komprehensif yang mencakup fikiran, perasaan dan 

perilaku.  Konsep karakter kewirausahaan yang terbagi menjadi  daya pikir, daya 

hati/qolbu, dan daya pisik, serta dukungan kualitas instrumental kewirausahaan, yaitu 

penguasaan lintas disiplin ilmu seperti yang disampaikan Surya Dharma (2010:9) di 

depan memang sangat kompleks. Namun demikian, kepala sekolah dapat memilih 

karakter apa saja yang diutamakan akan dibudayakan di sekolahnya. 

3. Menggunakan pendekatan yang komprehensif, disengaja dan proaktif dalam 

pengembangan karakter. Berbagai macam pendekatan yang bisa digunakan secara 

komprehensif oleh kepala sekolah untuk membudayakan karakter kewirausahaan 

meliputi: (a) pembelajaran di kelas, baik ke semua mata pelajaran maupun muatan 

lokal, (b) kegiatan kokurikuler maupun ekstrakurikuler, (c) pendekatan melalui kultur 

sekolah berupa: penugasan, pembiasaan, pelatihan, pengajaran, pengarahan, dan 

keteladanan, (d) pendekatan melalui kegiatan di rumah/masyarakat dengan menguatkan 

peran orang tua, masyarakat dan dewan sekolah. 

4. Menciptakan komunitas sekolah yang penuh perhatian.  Kepala sekolah perlu 

membentuk komunitas untuk semua elemen sekolah. Melalui komunitas tersebut dapat 

disisipkan penguatan budaya kewirausahaan. Bebebrapa komunitas yang dapat 

dibentuk antara lain: komunitas kepala sekolah, guru dan karyawan, komunitas siswa, 

OSIS, ikatan alumni, dan lain-lain. 

5. Memberi siswa kesempatan untuk melakukan tindakan moral. Pendidikan 

kewirausahaan di sekolah seharusnya tidak hanya menitikberatkan pada teori semata, 

tetapi sampai pada tataran action. Beberapa sarana yang bisa dimanfaatkan untuk 

memberikan kesempatan kepada siswa guna mengembangkan karakter 
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kewirausahaannya antara lain: koperasi siswa; praktik mata pelajaran produktif; 

business centre; teaching factory; praktik jual beli disekolah seperti makanan ringan, 

pulsa, barter barang, dan lain-lain. 

6. Membuat kurikulum akademik yang bermakna dan menantang yang menghormati 

semua peserta didik, mengembangkan karakter dan membantu siswa untuk berhasil. 

Dalam penyusunan kurikulum perlu disisipi pendidikan karakter kewirausahaan. Jika 

tidak memungkinkan penyisipan secara kurikuler maka dapat dilakukan melalui hidden 

curriculum. Tentunya kepala sekolah perlu memberi kebebasan kepada masing-masing 

guru untuk memilih karakter kewirausahaan yang akan diimplementasikan melalui 

pelajarannya, mengingat karakteristik tiap-tiap mata pelajaran saling berbeda. 

7. Mengusahakan mendorong motivasi diri siswa. Berbagai upaya perlu dilakukan oleh 

kepala sekolah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mengembangkan karakter 

kewirausahaan. Pelatihan kewirausahaan merupakan salah satu alternatif yang perlu 

dilaukkan selain melalui keteladanan, best practice, penugasan, pembiasaan, 

pengajaran dan pengarahan. Dipampangnya moto-moto yang bernuansa kewirausahaan 

juga akan membantu dalam proses peningkatan motivasi siswa. 

8. Melibatkan staf sekolah sebagai komunitas pembelajaran dan moral yang berbagi 

tanggungjawab dalam pendidikan karakter dan upaya untuk mematuhi nilai-nilai 

inti yang membimbing pendidikan siswa. Kepala sekolah, guru dan karyawan secara 

bersama-sama memiliki tanggung jawab dalam pendidikan karakter kewirausahaan. 

Semua unsur pendidik dan tenaga kependidikan merupakan figur bagi siswa sehingga 

harus menunjukkan perilaku sebagai seorang yang berkarakter wirausaha. Selain 

sebagai figur, seluruh staf sekolah tersebut dalan memposisikan dirinya sebagai subyek 

maupun obyek dalam kegiatan kewirausahaan bersama-sama dangan siswa. Untuk itu 

seluruh tenaga pendidik dan kependidikan di sekolah juga dituntut memiliki jiwa 

wirausaha. 

9. Menumbuhkan kebersamaan dalam kepemimpinan moral dan dukungan jangka 

panjang bagi inisiatif pendidikan karakter. Berbagai kegiatan yang perlu diupayakan 

oleh kepala sekolah untuk dilaksanakan di sekolah dalam rangka memupuk 

kebersamaan dalam kepemimpinan moral wirausaha antara lain koperasi siswa, 

teaching factory, business centre, School corporate, dan lain-lain. Melalui kegiatan-

kegiatan tersebut siswa dapat berlatih menumbuhkan kebersamaan dan jiwa 

kepemimpinan dalam berwirausaha. 

10. Melibatkan keluarga dan anggota masyarakat sebagai mitra dalam upaya 

membangun karakter. Konsep pendidikan karakter tidak hanya berhenti pada lingkup 

sekolah saja. Masyarakat disekitar sekolah, orang tua, dunia usaha maupun dunia 

industri sangat perlu dilibatkan dalam proses pendidikannya. Oleh karena itu kepala 

sekolah sangat perlu menjalin kerjasama dengan pihak-pihak di luar sekolah tersebut 

melalui penguatan peran dewan/komite sekolah sebagai salah satu sarana penghubung 

sekolah dengan dunia luar sekolah. 

11. Evaluasi karakter sekolah, fungsi staf sekolah sebagai pendidik karakter dan 

seberapa jauh siswa memanifestasikan karakter yang baik. Kepala sekolah perlu 
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mengupayakan pelaksanaan evaluasi pendidikan karakter kewirausahaan secara 

periodik.  Penilaian keberhasilan pendidikan karakter kewirausahaan dilakukan dengan 

membandingkan kondisi awal pencapaian dengan pencapaian dalam waktu tertentu. 

Penilaian keberhasilannya dapat dilakukan melalui tahap-tahap berikut: (a) menetapkan 

indikator dari karakter kewirausahaan yang telah disepakati, (b) menyusun berbagai 

instrumen penilaian, (c) melakukan pencatatan terhadap pencapaian indikator, (d) 

analisis dan evaluasi, serta (e)  melakukan tindak lanjut. 

Indikator keberhasilan upaya kepala sekolah dalam membudayakan karakter 

kewirausahaan di SMK tersebut dapat diketahui melalui pencapaian kriteria oleh peserta 

didik, guru dan kepala sekolah seperti yang disampaikan oleh Pusat Kurikulum, Balitbang, 

Kemendiknas (2010) sebagai berikut: 

1. Peserta Didik 

a. Memiliki kemandirian yang tinggi 

b. Memiliki kreatifitas yang tinggi 

c. Berani mengambil resiko 

d. Berorientasi pada tindakan 

e. Memiliki karakter kepemimpinan yang tinggi 

f. Memiliki karakter pekerja keras 

g. Memahami konsep-konsep kewirausahaan 

h. Memiliki keterampilan/skill berwirausaha di sekolahnya, khususnya mengenai 

kompetensi kewirausahaan. 

2. Kelas: 

a. Lingkungan kelas yang dihiasi dengan hasil kreatifitas peserta didik 

b. Pembelajaran di kelas yang diwarnai dengan keaktifan peserta didik 

c. Lingkungan kelas yang mampu menciptakan kebiasaan dan perilaku peserta didik 

yang sesuai dengan nilai-nilai kewirausahaan yang diimplementasikan 

3. Sekolah: 

a. Guru mampu memberikan keteladanan terhadap penanaman nilai-nilai 

kewirausahaan kepada peserta didik terutama enam nilai pokok kewirausahaan 

b. Guru mampu merancang pembelajaran yang terintegrasi nilai-nilai kewirausahaan 

c. Guru mampu memahami konsep-konsep kewirausahaan 

d. Guru memiliki keterampilans/kill berwirausaha 

e. Kepala sekolah mampu menciptakan kreativitas dan inovasi yang bermanfaat bagi 

pengembangan sekolah/madrasah 
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f. Kepala sekolah bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai 

organisasi pembelajaran yang efektif 

g. Kepala sekolah memiliki motivasi yang kuat untuk mencapai kesuksesan dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala sekolah 

h. Kepala sekolah pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala sekolah 

i. Kepala sekolah memiliki naluri kewirausahaan sebagai sumber belajar peserta didik 

j. Kepala sekolah menjadi teladan bagi guru dan peserta didik 

k. Lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang bernuansa nilai-nilai 

kewirausahaan yang diimplementasikan. 

 

3. Kesimpulan 

Melalui rekulturisasi pendidikan karakter kewirausahaan diharapkan proses pembelajaran 

kewirausahaan semakin kondusif sehingga memberikan dampak lulusan SMK lebih siap 

untuk memasuki lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja baru. Rekulturisasi 

pendidikan karakter kewirausahaan tersebut akan lebih efektif apabila didukung oleh kepala 

SMK melalui tupoksinya yang terdiri dari dimensi supervisi, manajerial dan kewirausahaan. 

Internalisasi pendidikan karakter kewirausahaan melalui peran kepala SMK tersebut akan 

sangat mewarnai keberhasilan proses rekulturisasi karakter kewirausahaan di SMK.  

Kepala SMK dapat mengefektifkan proses internalisasi karakter kewirausahaan di 
SMK jika dilakukan dengan menggunakan sebelas prinsip pelaksanaan pendidikan 
karakter seperti yang disampaikan oleh Lickona, Schaps and Lewis (2007). 
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