




 
PENGANTAR PROCEDING 

 
Seminar Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI)  yang mengambil Tema Redesain Sistem 
dan Desentralisasi Pendidikan, didasari kondisi objektif berbagai persoalan pendidikan yang 
semakin hari semakin kompleks dan menuntut pemecahan dan penyelenggaraan yang sistemik.  
Beberapa isu pendidikan yang saling mengkait dan strategik terutama menyangkut tenaga 
pendidik, pembiayaan, sarana dan infrastruktur, sistem evaluasi, dan yang tak kalah penting yang 
acapkali terlupakan adalah proses pendidikan itu sendiri. 
Hal terakhir yang disebutkan menyangkut kompetensi tenaga pendidik yang harus dikembangkan 
secara berlanjutan mulai dari rekruetmen sampai pensiun. Ini terkait dengan bagaimana guru 
dididik dan dikembangkan profesionalnya.  
Semua hal yang disebutkan perlu diorganisasikan ke dalam sistem manajemen nasional 
pendidikan  yang efektif.  
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Jakarta, 20 Januari 2012 
Ketua Umum PP ISPI 

 
Prof. Dr. Sunaryo Kartadinata, M.Pd 



Proseding 
 
 

PENDAHULUAN  
 

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah swt. karena atas limpahan rahmat dan 
karunia-Nya maka proseding ini dapat diselesaikan dengan baik.  Proseding ini berisi 
kumpulan makalah yang disampaikan dalam Seminar Nasional ISPI (Ikatan Sarjana 
Pendidikan Indonesia) tanggal 21-22 Januari 2012 di Yogyakarta..  

Seminar nasional ini diselenggarakan oleh Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia 
(ISPI) bekerja sama dengan Universitas Negeri Yogyakarta. Tema yang diangkat dalam 
seminar  adalah Redesain Sistem dan Desentralisasi Pendidikan.   

Tema pokok tersebut kemudian dijabarkan ke dalam subtema, yaitu (1) Redesain 
Sistem Nasional Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, (2) Redesain Sistem 
Pendidikan Guru dan Manajemen Pendidikan dan Tenaga Kependidikan, (3) Redesain 
Sistem Kurikulum (SKL, Standar Isi, Standar Proses, dan Standar Penilaian), (4) Sistem 
Pendanaan Pendidikan (5) Sarana dan Prasarana Pendidikan, (6) Evaluasi Sistem 
Pendidikan.  

Tema tersebut bertolak dari isu-isu penting yang muncul dalam dunia pendidikan. 
Renstra Depdiknas, misalnya,  mengemukakan tiga hal yang menjadi pilar pendidikan, 
yaitu (1) Pemerataan dan perluasan akses, (2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya 
saing, (3) Penguatan tata kelola (governance), akuntabilitas dan pencitraan publik. 
Idealnya keseluruhan upaya dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional itu 
dilaksanakan dalam konteks NKRI dengan menerapkan konsep desentralisasi pendidikan.  

Sementara itu, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas telah 
dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai imperatif yang tidak lagi memiliki 
kekuatan hukum, seperti yang menyangkut badan hukum pendidikan, dan gaji guru yang 
masuk dalam perhitungan 20% biaya pendidikan. Dalam konteks seperti itu muncul 
pendapat tentang perlunya melakukan redesain terhadap sistem dan desentralisasi 
pendidikan.  

Dalam realitasnya dampak-dampak politis sangat  deras merambah dunia 
pendidikan. Kebijakan dinilai sebagian orang bersifat sporadis, koordinasi kurang efektif, 
dan terjadi  ketakkonsistenan dan ketakkoherenan sistem dan desentralisasi pendidikan. 
Semua itu    berdampak luas terhadap  perwujudan sistem pendidikan sebagai bagian 
integral dari keseluruhan upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.  

Pembicara kunci dalam seminar ini adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
RI yaitu Prof. Dr. Mohammad Nuh. Pembicara-pembicara  lain adalah para pakar tingkat 
nasional bidang pendidikan yang sudah banyak makan garam. Pada umumnya mereka 
adalah pejabat atau mantan pejabat dalam lembaga kependidikan. Pemikiran dan 
pengalaman mereka dituangkan dalam bentuk makalah   sebagai sumbangsih dalam 
rangka redesain sistem pendidikan di negara kita.   

Akhinrya, panitia menyampaikan terima kasih kepada nara sumber yang telah 
memberikan kontribusinya  berupa pemikiran dan pengalaman dalam bentuk makalah. 
Semoga  pemikiran-pemikiran itu dapat dibaca dan direnungkan untuk kemudian  
digunakan sebagai ancangan untuk membuat desain sistem pendidikan yang lebih baik. 
Selamat membaca.  
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DI INDONESIA 
 

Oleh 
Nuryadin Eko Raharjo 

Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta 
 
 Tingkat pengangguran terbuka di Indonesia yang pada tahun 2011 mencapai 8,12 juta 
orang mengindikasikan bahwa pencari kerja sampai saat ini masih kesulitan dalam mencari 
lapangan kerja. Dari komposisi tenaga kerja diketahui sebesar 23,44% berasal dari Sekolah 
Menengah Kejuruan (SMK) maupun SLTA. Prosentase tersebut memberi arti bahwa posisi 
SMKsebenarnya sangat strategis untuk menekan tingkat pengangguran di Indonesia. Hal itu 
sesuai dengan tujuan SMK yaitu menghasilkan lulusan yang siap kerja, berwirausaha, atau  
melanjutkan pendidikan ke tingkat lebih lanjut. Namun demikian pendidikan kewirausahaan di 
SMK terutama bidang Teknologi dan Industri di Propinsi DIY pada umumnya masih 
mengandalkan pembelajaran teoritis secara klasikal di kelas sehingga lulusannya belum siap 
untuk berwirausaha. Oleh karena itu perlu didesain ulang sistem pembelajaran kewirausahaan 
yang terpadu di SMK. 
 Sistem pendidikan kewirausahaan terpadu di SMK harus didesain dengan melibatkan 
semua unsur-unsur pendidikan di sekolah seperti PBM di kelas, ekstra kulikuler, 
pengembangan diri maupun kultur sekolah. Selain itu harus pula memperhatikan proses 
pembentukan wirausaha yang menurut Bygrave (2003) dimulai dari innovation,trigering, 
implementation dan growth. Pada umumnya SMK kelompok teknologi dan industri mengalami 
kendala dalam praktik kewirausahaan di sekolah.Dengan desain pembelajaran terpadu ini 
diharapkan model pembelajaran kewirausahaan tidak hanya mengarah ke bisnis semata, tetapi 
juga mengarah kepada pendidikan karakter wirausaha sehingga sustainability-nya dapat 
terjaga. 
 Framework pendidikan kewirausahaan terpadu di SMK yang melibatkan pendidikan 
karakter kewirausahaan dapat dilakukan melalui: (1) implementasi pendidikan karakter 
kewirausahaan ke semua mata pelajaran, (2) pembelajaran kelas wirausaha, (3) kegiatan 
kewirausahaan ekstra kulikuler, (4) kegiatan kewirausahaan melalui pengembangan diri, dan (5) 
pengembangan kultur sekolah sebagai media untuk internalisasi karakter kewirausahaan ke 
warga sekolah (puskur, 2010). Namun demikian implementasi pendidikan karakter 
kewirausahaan di SMK terutama pada bidang teknologi dan industri biasanya tidak semudah 
bidang pariwisata. Oleh karena itu proses pendidikan kewirausahaannya apabila memang tidak 
memungkinkan untuk implementasi sampai pada praktik bisnis (implementation dan growth), 
dapat dilakukan sampai tahap innovationdantrigering. Untuk pelaksanaan kewirausahahan 
pada tahap implementation dan growth dapat dilakukan setelah lulus dengan berbekal 
pengetahuan dan hasil internalisasi karakter wirausaha yang telah dilakukan di SMK. 
 
Kata Kunci: pendidikan kewirausahaan, pengentasan pengangguran 
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A. 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 mendapatkan pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja dan 

mampu bersaing di lapangan kerja. Dengan kemampuan lulusan SMK untuk 

menciptakan lapangan kerja maupun kemampuan bersaing untuk mendapatkan 

pekerjaan maka diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia 

yang masih tinggi. Tingginya tingkat pengangguran di Indonesia terlihat dari 

jumlah angkatan kerja pada Februari 2011 mencapai 119,40 juta orang, tetapi 

jumlah penduduk yang sudah bekerja baru mencapai 111,28 juta orang. Dengan 

demikian terdapat pengangguran sebanyak 8,12 juta orang dengan tingkat 

pengangguran terbuka (TPT) sebesar 6,8 persen (Rusman Heriawan, 2011:38). 

 Suyanto (2007) menjelaskan bahwa SMK menjadi salah satu solusi yang 

tepat untuk mengatasi pengangguran sebab lulusan Sekolah Menengah Umum 

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. Suyanto (2009) juga menjelaskan bahwa untuk mendukung 

program pengentasan pengangguran melalui SMK, pemerintah akan 

meningkatkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan baru.  

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menempatkan  

SMK sebagai salah satu lembaga untuk menurunkan tingkat pengangguran di 
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Indonesia tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan di Indonesia. Presiden RI 

mengamanatkan agar prioritas 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).  Dari 

amanat presiden tersebut tersirat dengan jelas bahwa SMK seharusnya dapat 

menghasilkan lulusan yang dapat menciptakan lapangan kerja dan berkarakter 

wirausaha sehingga dapat menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja. 

Dengan pengembangan SMK diharapkan akan dapat menciptakan lulusan 

yang mampu untuk berwirausaha, bekerja maupun melanjutkan ke pendidikan 

yang lebih tinggi. Dari sini terlihat bahwa fokus pengembangan SMK terletak 

pada pengembangan kewirausahaan. Berdasarkan penelitian di Harvard 

University disimpulkan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan semata-

mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) saja, tetapi lebih oleh 

kemampuan mengelola diri dan orang lain (soft skill). Penelitian ini 

mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skill dan 

sisanya 80% oleh soft skill (Endang Mulyani dkk, 2010:2). Hal ini 

mengisyaratkan bahwa pengembangan kewirausahaan di SMK harus dilakukan 

secara komprehensif, tidak hanya dalam hard skill saja tetapi justru lebih 

ditekankan kepada pengembangan soft skill di bidang kewirausahaan. 

Pengembangan soft skill kewirausahaan akan banyak berkaitan dengan 

pengembangan karakter dan budaya kewirausahaan.  

Permasalahan yang terjadi di SMK khususnya SMK kelompok Teknologi 

dan Rekayasa dalam pembelajaran kewirausahaan adalah proses pemasaran hasil 

produksi yang tidak berjalan dengan harapan sehingga proses produksinya 

terhambat, bahkan berhenti. Untuk itu perlu didesain proses pendidikan 

kewirausahaan yang tidak hanya mengandalkan praktik wirausaha dengan 
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memproduksi barang dan jasa tetapi juga memasukkan unsur pendidikan karakter 

wirausaha. 

 

B. PEMBAHASAN 

 

Pengertian kewirausahaan secara historis yang relatif berbeda-beda antar 

para ahli/sumber acuan dengan titik berat perhatian atau penekanan yang berbeda-

beda disampaikan oleh Wardoyo (2010:1) sebagai berikut:  mendapatkan secara 

bersama faktor-faktor produksi (Say, 1803), menghadapi ketidakpastian (Knight, 

1921), ekplorasi berbagai peluang (Kirzner, 1973), menjalankan kombinasi 

(kegiatan) yang baru (Schumpeter, 1934), dan penciptaan organisasi baru 

(Gartner, 1988). 

Nandram & Samson (2006:12) yang mengutip pendapat Stevenson 

menjelaskan bahwa “In developing a behavioral theory of entrepreneurship it 

becomes clear that entrepreneurship is defined by more than a set of individual 

traits and is different from economic function. It is cohesive pattern of managerial 

behavior”. 

 Sementara itu Surya Dharma (2010:6) memaparkan bahwa yang dimaksud 

dengan kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara 

kreatif/inovatif dan kesanggupan hati untuk mengambil resiko atas keputusan 

hasil ciptaannya serta melaksanakannya secara terbaik (sungguh-sungguh, ulet, 

gigih, tekun, progresif, pantang menyerah) sehingga nilai tambah yang diharapkan 

dapat dicapai. Jadi, seorang wirausahawan memiliki kemampuan untuk 

memikirkan sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain (prinsip kreatif 

dan inovatif) dan hasilnya adalah buah pikiran yang asli dan bukannya replikasi, 

baru dan bukannya meniru, memberi kontribusi dan bukannya membuat rugi. 

Kreatif berarti menghasilkan daya cipta karena belum pernah ada sebelumnya; 

inovatif berarti memperbaiki/memodifikasi/ mengembangkan sesuatu yang sudah 

ada. Ringkasnya, orang yang memiliki jiwa kewirausahaan akan menjadi agen 

perubahan yang mampu dan sanggup mentransformasi sumberdaya yang ada di 

sekitarnya untuk memperoleh nilai tambah yang menguntungkan, baik secara 

ekonomi maupun non-ekonomi, pribadi maupun organisasi/masyarakat. 
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 Dari beberapa konsep di atas disimpulkan bahwa  kewirausahaan tidak 

selalu identik dengan kemampuan di dunia bisnis, tetapi lebih kepada kemampuan 

seseorang untuk menerapkan nilai-nilai kewirausahaan dengan konsep 

management.  Soeparman Soemahamidjaja dalam Endang Mulyani, dkk 

(2010:15) menegaskan bahwa wirausaha mencakup semua aspek pekerjaan baik 

karyawan swasta maupun pemerintahan.  

         Surya Dharma (2010:9) menjelaskan bahwa terdapat dua dimensi 

kewirausahaan yaitu: (1) dimensi kualitas dasar kewirausahaan, yang meliputi 

kualitas mindset, heartset, dan actionset, serta (2) dimensi kualitas instrumental 

kewirausahaan, yaitu penguasaan lintas disiplin ilmu. Dalam hal ini karakter 

kewirausahaan berhubungan dengan dimensi kualitas dasar kewirausahaan 

tersebut. 

Mindset dalam kewirausahaan memiliki karakteristik/dimensi-dimensi 

sebagai berikut: (1) berpikir kreatif, (2) berpikir inovatif, (3) berpikir 

asli/baru/orisinil, (4) berpikir divergen, (5) berpikir mengembangkan, (6) pionir 

berpikir, (7) berpikir menciptakan produk dan layanan baru, (8) memikirkan 

sesuatu yang belum pernah dipikirkan oleh orang lain, (9) berpikir sebab-akibat, 

(10) berpikir lateral, (11) berpikir sistem, (12) berpikir sebagai perubah (agen 

perubahan), (13) berpikir kedepan (berpikir futuristik), (14) berintuisi tinggi, (15) 

berpikir maksimal, (16) terampil mengambil keputusan, (17) berpikir positif, dan 

(18) versalitas berpikir sangat tinggi. 

Heartset dalam kewirausahaan memiliki karakteristik sebagai berikut: (1) 

prakarsa/inisiatif tinggi, (2) ada keberanian moral untuk mengenalkan hal-hal 

baru, (3) proaktif, tidak hanya aktif apalagi hanya reaktif, (4) berani mengambil 

resiko, (5) berani berbeda, (6) pro perubahan dan bukan pro kemapanan, (7) 

kemauan, motivasi, dan spirit untuk maju sangat kuat, (8) memiliki 

tanggungjawab moral yang tinggi, (9) hubungan interpersonal bagus, (10) 

berintegritas tinggi, (11) gigih, tekun, sabar, dan pantang menyerah, (12) bekerja 

keras, (13) berkomitmen tinggi, (14) memiliki kemampuan untuk memobilisasi 

orang lain, (15) melakukan apa saja yang terbaik, (16) melakukan perbaikan 

secara terus menerus, (17) mau memetik pelajaran dari kesalahan, dari 
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kesuksesan, dan dari praktek-praktek yang baik, (18) membangun teamwork yang 

kompak, cerdas, dinamis, harmonis, dan lincah, (19) percaya diri, (20) pencipta 

peluang, (21) memiliki sifat daya saing tinggi, tetapi mendasarkan pada nilai 

solidaritas, (22)  agresif/ofensif, (23)  sangat humanistik dan hangat pergaulan, 

(24) terarah pada tujuan akhir, bukan tujuan sesaat, (25) luwes dalam pergaulan, 

(26) selalu menginginkan tantangan baru, (27) selalu membangun keindahan cita 

rasa melalui seni (kriya, musik, suara, tari, lukis), (28) bersikap mandiri akan 

tetapi supel, (29) tidak suka mencari kambing hitam, (30) selalu berusaha 

menciptakan dan meningkatkan nilai tambah sumberdaya, (31) terbuka terhadap 

umpan balik, (32) selalu ingin mencari perubahan yang lebih baik 

(meningkatkan/mengembangkan), (33)  tidak pernah merasa puas, terus menerus 

melakukan inovasi dan improvisasi demi perbaikan selanjutnya, dan (34) 

keinginan menciptakan sesuatu yang baru. 

Actionset dalam kewirausahaan memiliki karakteristik/ dimensi-dimensi 

sebagai berikut: (1) menjaga kesehatan secata teratur, (2)  memelihara 

ketahan/stamina tubuh dengan baik, (3)  memiliki energi yang tinggi, (4) dan 

keterampilan tubuh dimanfaatkan demi kesehatan dan kebahagiaan hidup. 

Proses pendidikan kewirausahaan di SMK tidaklah dilakukan dengan satu 

proses saja, tetapi melalui berbagai tahap. Bygrave (2003:4) menyajikan konsep 

pengembangan kewirausahaan yang dapat diterapkan pada pengembangan 

kewirausahaan di SMK seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 1. Konsep Pengembangan Kewirausahaan 
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(1)  Proses innovation (inovasi).  

Beberapa faktor personal yang mendorong adanya inovasi untuk terjung ke 

dunia wirausaha adalah: adanya sifat penasaran, adanya keinginan 

menanggung resiko, faktor pendidikan dan pengalaman. Adanya inovasi 

yang berasal dari diri seseorang akan mendorong dia mencari pemicu ke 

arah memulai usaha. Sedangkan faktor environment (lingkungan) 

mendorong inovasi adalah: adanya peluang, pengalaman dan kreativitas. 

(2)  Proses triggering event (pemicu).  

Beberapa faktor personal yang mendorong adanya triggering event 

(pemicu) untuk terjun ke dunia wirausaha adalah: (a) adanya komitmen 

atau minat yang tinggi di dalam berwirausaha, (b) adanya keberanian 

menanggung resiko, (c) adanya ketidakpuasan terhadap pekerjaan 

sekarang, (d) adanya pemutusan hubungan kerja dan tidak ada pekerjaan 

lain, (e) adanya dorongan berwirausaha karena faktor usia. 

(3)  Proses implementation (pelaksanaan).  

Beberapa faktor personal yang mendorong adanya pelaksanaan 

berwirausaha adalah: (a) adanya komitmen yang tinggi di dalam 

berwirausaha, (b) adanya visi dan misi, yang pandangannya jauh ke depan 

guna mencapai keberhasilan di dalam berwirausaha, (c) adanya seorang 

wirausahawan yang berpengalaman dan siap mental secara total, (d) 

adanya manajer pelaksana sebagai tangan kanan dan pembantu utama di 

dalam berwirausaha. 

(4)  Keempat, proses growth (pertumbuhan).  

Proses pertumbuhan di dalam kewirausahaan didorong oleh adanya faktor 

organisasi, diantaranya adalah: (a) adanya tim yang kompak di dalam 

menjalankan usaha, sehingga semua perencanaan dan pelaksanaan 

operasionalnya berjalan produktif, (b) adanya struktur organisasi yang 

mantap, (c) adanya strategi yang mantap sebagai produk dari tim yang 

kompak, (d) adanya produk yang dibanggakan, seperti kualitas produk, 

modal produk, manfaat produk, modal produk, manfaat produk, lokasi 

usaha, manajemen usaha, dan lain sebagainya. 
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Dari konsep pengembangan kewirausahaan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa sebenarnya yang paling mendorong seseorang memasuki karir wirausaha 

adalah menyangkut dua hal yaitu personal attributes (sifat) dan personal 

environment (lingkungan).  

Pelaksanaan pendidikan kewirausahahan di SMK yang melibatkan 

personal attributes (sifat) dan personal environment (lingkungan) dapat dilakukan 

melalui berbagai upaya yang meliputi: (a) menanamkan pendidikan 

kewirausahaan ke dalam semua mata pelajaran, bahan ajar, ekstrakurikuler, 

maupun pengembangan diri, (b) mengembangkan kurikulum pendidikan yang 

memberikan muatan pendidikan kewirausahaan yang mampu meningkatkan 

pemahaman tentang kewirausahaan, menumbuhkan karakter dan ketrampilan/skill 

berwirausaha, (c) menumbuhkan budaya berwirausaha di lingkungan sekolah 

melalui kultur sekolah (Endang Mulyani dkk, 2010:6) Secara lebih jelas, 

pelaksanaan pendidikan kewirausahaan secara holistik yang akan 

diimplementasikan di sekolah-sekolah di Indonesia termasuk di Sekolah  

menengah kejuruan adalah seperti  gambar berikut. 

 

Gambar 2. Framework Pendidikan Kewirausahaan di SMK 
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C. KESIMPULAN 

 

 Dari uraian didepan disimpulkan bahwa konsep pendidikan kewirausahaan 

secara terpadu di SMK dilakukan dengan menekankan tidak hanya pada 

kompetensi kewirausahaan tetapi juga karakter kewirausahaan. Proses pendidikan 

kewirausahaan dapat dilakukan melalui tahap-tahap: innovation, trigering, 

implementation dan growth. Adapun pengintegrasian pendidikan kewirausahaan 

dapat dilakukan melalui berbagai cara, antara lain melalui: (1) implementasi 

pendidikan karakter kewirausahaan ke semua mata pelajaran, (2) perubahan 

pembelajaran, (3) kegiatan kewirausahaan ekstra kulikuler, (4) kegiatan 

kewirausahaan melalui pengembangan diri, dan (5) pengembangan kultur sekolah 

sebagai media untuk internalisasi karakter kewirausahaan ke warga sekolah  dan 

(6) muatan lokal.  

Namun demikian implementasi pendidikan karakter kewirausahaan di 

SMK terutama pada bidang teknologi dan Rekayasa biasanya tidak semudah 

bidang pariwisata. Oleh karena itu proses pendidikan kewirausahaannya apabila 

memang tidak memungkinkan untuk implementasi sampai pada praktik bisnis 

(implementation dan growth), dapat dilakukan sampai tahap innovation dan 

trigering. Untuk pelaksanaan kewirausahahan pada tahap implementation dan 

growth dapat dilakukan setelah lulus dengan berbekal karakter kewirausahaan 

hasil internalisasi di SMK. 
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