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Abstrak
Kultur kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sangat vital
peranannya dalam rangka peningkatan mutu sekolah.
Kultur kewirausahaan
dihasilkan dari proses internalisasi nilai-nilai kewirausahaan ke dalam kultur sekolah.
Melalui kultur kewirausahaan, SMK akan dapat menginternalisasikan nilai-nilai
kewirausahaan ke semua warga sekolah, sehingga menunjang tujuannya untuk
menghasilkan lulusan yang mampu untuk berwirausaha.
Kegiatan pengembangan kultur kewirausahaan ini dilakukan melalui tahapan
berikut: (1) studi pustaka, untuk melakukan kajian terhadap kultur sekolah yang telah
ada (existing models), dalam rangka mengembangkan model perbaikan secara
teoretis (model hipotetis); dan (2) pembuatan prototype model pengembangan kultur
kewirausahaan, (3) validasi dan revisi prototype model dengan menggunakan FGD, (3)
implementasi model.
Model pengembangan kultur kewirausahaan di SMK dapat diimplementasikan
dengan mempertimbangkan hal-hal berikut: (1) pengembangan kultur kewirausahaan
di SMK dapat dilakukan melalui internalisasi nilai-nilai/karakter kewirausahaan kedalam
kultur sekolah, (2) karakter kewirausahaan yang perlu diinternalisasikan meliputi: (a)
mindset yang terdiri dari : kreatif, inovatif dan visi jauh ke depan, motivasi kuat untuk
sukses; (b) heartset yang terdiri dari: berani mengambil resiko, jujur, tanggung jawab,
pantang menyerah, (c) actionset yang terdiri dari: kerja keras, berorientasi pada
tindakan,komunikatif, kerjasama, (3) pendekatan yang dapat digunakan dalam
internalisasi tersebut meliputi: pendekatan figur, pendekatan kultur dan pendekatan
struktur, (4) kultur sekolah sebagai sasaran internalisasi terdiri dari tiga lapisan yaitu:
(a) lapisan artifak yang meliputi dimensi verbal, dimensi perilaku, dan dimensi material,
(b) lapisan nilai-nilai dan keyakinan, (c) lapisan asumsi.
Kata Kunci: kultur sekolah, nilai-nilai kewirausahaan, SMK

A. Pendahuluan
Sekolah Menengah Kejuruan (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 (Suyanto, 2007). Jumlah
angkatan kerja pada Februari 2010 tercatat 116 juta orang, tetapi yang sudah bekerja
baru mencapai 107,41 juta orang, sehingga terdapat pengangguran sebanyak 8,59 juta
orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebesar 7,41 persen (Rusman
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Heriawan, 2010:2). Karena itu, SMK sebagai sekolah yang memberikan berbagai jenis
keterampilan

kerja,

menjadi

solusi

yang

tepat

untuk

mengatasi

persoalan

pengangguran yang merupakan masalah pelik di Indonesia.
Untuk mencapai tujuan pengembangan SMK guna mencetak tenaga kerja yang
siap terjun ke dunia kerja maupun mampu menjadi wirausaha maka SMK perlu
mengembangkan kultur kewirausahaan disekolahnya. Dalam hal pengembangan kultur
kewirausahaan di SMK,

Muhammad Nuh (2009) mengatakan bahwa perlu

dikembangkan berbagai faktor penting. Pertama, pola pikir terbuka dimana
kewirausahaan harus mampu melihat keluar. Maka orang yang ingin memiliki jiwa
wirausaha harus berpikir terbuka.

Namun, berpikir terbuka belum cukup, harus

dilengkapi dengan flexibility skill, yaitu memiliki kemampuan berpikir secara fleksibel
dengan 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. 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.
Dari pengamatan dalam rangka studi pendahuluan di SMK, terlihat bahwa
kultur kewirausahaan masih belum terbentuk secara integral. Implementasi nilai-nilai
kewirausahaan masih dilakukan secara parsial sebatas di unit produksi dan mata
pelajaran kewirausahaan. Padahal kultur kewirausahaan mencakup implementasi nilainilai kewirausahaan ke dalam perilaku warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari,
bahkan sampai pada pewarnaan kultur sekolah dengan nuansa kewirausahaan.
Pentingnya kultur sekolah telah diingatkan oleh Seymour Sarason seperti
dikutip John Goodlad yang mengatakan bahwa sekolah-sekolah mempunyai kultur
yang harus dipahami dan harus dilibatkan jika suatu usaha mengadakan perubahan
terhadapnya tidak sekedar kosmetik. Kultur sekolah akan dapat menjelaskan
bagaimana sekolah berfungsi dan seperti apakah mekanisme internal yang terjadi.
Ambiensi kultur sekolah merupakan ciri unik suatu sekolah yang sering ditandai oleh
keadaan kritis, dalam keadaan itu kultur siswa dan perilaku sehari-hari sekolah
posisinya berlawanan. Sekolah meminta para siswa belajar secara teratur tetapi para
siswa justru menginginkan sebaliknya (Depdiknas, 2003).
Sesuai dengan diberlakukannnya Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
di SMK maka sekolah dalam posisinya sebagai bagian dari kultur nasional diperlukan
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untuk menghidupkan kultur nasional dan memadukannya dengan kultur setempat.
Para siswa masuk ke sekolah dengan bekal kultur yang mereka miliki, sebagian
sejalan dengan kultur nasional, sebagian yang lain tidak sejalan. Kondisi ini membawa
akibat terjadinya konflik kultural yang akan mempengaruhi perilaku belajar para siswa
di

sekolah.

Setiap

sekolah

yang

ingin

memperbaiki

kineja

sekolah

perlu

memperhitungkan kondisi kultural yang saat ini ada di sekolah yang bersangkutan
dengan mengidentifikasi aneka kultur yang ada dan posisi kultur tersebut dalam
kaitannya dengan belajar-mengajar. Berdasarkan pemahaman kultur yang ada, perlu
dipetakan dan dipahami baik kultur yang mendukung atau positif terhadap kegiatan
belajar-mengajar maupun kultur yang menghambat atau negatif terhadap belajarmengajar. Pemahaman ini dijadikan titik tolak dalam upaya mengembangkan kultur
sekolah yang pro atau mendukung peningkatan mutu belajar mengajar.
Penelitian tentang kultur sekolah yang dilakukan oleh Tim Pascasarjana UNY
tahun 2003 di beberapa Sekolah Menengah Umum (SMU) menyimpulkan bahwa kultur
yang birokratik masih terlihat dominan. Disiplin yang dilakukan oleh siswa hanya
sebatas eksternal saja sehingga apabila pengawasan diperlonggar maka akan menjadi
tidak tertib. Kemitraan sekolah dengan pihak luar juga masih terbatas. Selain itu
Sistem informasi belum dimanfaatkan dengan optimal untuk dasar pengambilan
kebijakan.
Jumadi (2006) melanjutkan penelitian dalam bidang kultur sekolah di tingkat SD
dan SMP dan membuktikan bahwa kultur sekolah memberikan kontribusi yang
signifikan terhadap pengembangan sekolah. Dari penelitiannya diketahui bahwa Kultur
sekolah memberikan peranan terhadap kinerja guru, sedangkan untuk kultur non
akademik tidak berkorelasi secara signifikan dengan kinerja guru. Kultur sekolah juga
memberikan peranan terhadap motivasi berprestasi siswa sedangkan untuk kultur non
akademik tidak berkorelasi secara signifikan dengan motivasi berprestasi siswa. Ini
artinya kultur akademik berperanan terhadap motivasi berprestasi.
Dalam kaitannya dengan penguasaan konsep kewirausahaan oleh warga SMK,
penelitian yang dilakukan oleh Agung (2007) menyimpulkan bahwa pada umunya nilainilai kewirausahaan dari input (siswa) di SMK masih bersifat abstrak (bersifat laten),
yang bersumber dari pembelajaran di keluarga dengan tahapan pembiasaan melalui
proses penginderaan, yang diikuti oleh perubahan sikap yang lebih potisitp dan
berujung pada tahap keyakinan yang masih labil, dan belum sampai pada tingkatan
kesadaran. Dalam tataran ini pemahaman siswa tentang wirausaha lebih kepada
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kecenderungan-kecenderungan keinginan yang tumbuh dari pengetahuan yang
terbatas, kemudian memunculkan kecenderungan keyakinan yang merupakan potensi
nilai kepercayaan diri dan motivasi namun belum belum terdapat kemapanan
keyakinan sebagai prasarat awal tumbuhnya kesadaran. Pemahaman atas nilai-nilai
Kewirausahaan para pengelola yang lebih kepada masalah kebisnisan yang terbatas,
yang kemudian diimplimentasikan dalam muatan kurikulum serta pemilihan strategi
pembelajaran, maka omzet penjualan menjadi tolok ukur utama untuk menilai tingkat
keberhasilan siswa dan mengabaikan evaluasi atas proses pencapaian serta
kompetensi wirausaha yang sesungguhnya.
Dari berbagai penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa kultur sekolah masih
sangat perlu untuk dikembangkan guna meningkatkan mutu sekolah-sekolah termasuk
SMK. Kultur sekolah sangatlah berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran di sekolah
yang pada akhirnya juga mempengaruhi kualitas lulusannya. Pengusaan nilai-nilai
kewirausahaan di SMK selama ini juga diketahui masih bersifat parsial, oleh karena itu
perlu dikembangkan internalisasi nilai-nilai kewirausahaan ke dalam SMK melalui
wahana yang paling berpengaruh terhadap terbentuknya jiwa kewirausahaan siswa
SMK yaitu melalui kultur sekolah. Permasalahannya adalah seperti apa model
pengembangan kultur kewirausahaan yang sesuai untuk diimplementasikan di SMK?
Menurut Hisrich, Peters & Shepherd (2008:10) kewirausahaan diartikan
sebagai proses penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan
upaya yang diperlukan, menanggung resiko keuangan, fisik serta resiko sosial yang
mengiringi, menerima imbalan moneter yang dihasilkan serta kepuasan dan
kebebasan pribadi.
Kuratko & Hodgetts (2009:5) mendefiniskan kewirausahaan sebagai berikut:
“Entrepreneurship is a dynamic process of vision, change and creation. It requires an
application of energy and passion toward the creation and implementation of new ideas
and creative solutions. Essential engredients include the willingness to take calculate
risk”.
Kewirausahaan merupakan kemampuan seseorang, baik yang berkerja di
bidang bisnis maupun non bisnis dalam menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif,
inovatif, disertai dengan keberanian untuk mengambil resiko, serta melaksanakannya
dengan memanfaatkan dan mengembangkan sumberdaya yang ada melalui
kemampuan managerial. Adapun wirausaha adalah pelaku atau orang yang memiliki
kemampuan kewirausahaan.
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Dalam Kamus Bahasa Indonesia (Dendy Sugono, dkk., 2008:682) dijelaskan
bahwa karakter merupakan kata benda yang diartikan sebagai tabiat atau sifat-sifat
kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang membedakan seseorang dengan orang lain
Karakteristik wirausaha menurut Bygrave (2003: 6) dikenal dengan istilah 10D,
yang terdiri dari: (1) Dream (impian), seorang wirausaha mempunyai visi masa depan
pribadi dan bisnisnya serta mampu untuk mewujudkan impiannya, (2) Decisiveness
(tegas/yakin), seorang wirausaha adalah orang yang tidak bekerja lambat. Mereka
membuat keputusan secara cepat penuh perhitungan, (3) Doers (pelaku), seorang
wirausaha dalam membuat keputusan akan langsung menindaklanjutinya. Mereka
melaksanakan kegiatannya secepat mungkin dan tidak menunda-nunda waktu, (4)
Determination (kebulatan tekad), seorang wirausaha melaksanakan kegiatannya
dengan penuh perhatian dengan penuh tanggung jawab, (5) Dedication (pengabdian),
dedikasi terhadap bisnisnya sangat tinggi, kadang-kadang mengorbankan kepentingan
keluarga, (6) Devotion (ketaatan), tidak mengenal lelah dan fokus terhadap usahanya,
(7) Details (rinci), sangat memperhatikan faktor-faktor kritis secara rinci dan teliti, (8)
Destiny (nasib), bertanggung jawab terhadap nasib dan tujuan yang hendak dicapai,
tidak tergantung pada orang lain, (9) Dollars (uang), tidak mengutamakan mencapai
kekayaan. Motivasinya bukan semata mata karena uang. Uang dianggap sebagai
ukuran atau hasil dari kesuksesan bisnisnya, dan (10) Distribute (distribusi), bersedia
mendistribusikan

kepemilikan

bisnisnya

kepada

orang

kepercayaannya

yang

mempunyai tujuan yang sama.
International Training Centre ILO (2005b:17) mengidentifikasi karakteristik
wirausaha sebagai berikut: (1) percaya diri, (2) mandiri, (3) optimis, (4) dinamis, (5)
kreatif dan inovatif, (6) mandiri, (7) cerdik, (8) komitmen tinggi, (9) mau belajar setiap
saat, (10) fleksibel, (11) responsif terhadap umpan balik, (12) berorientasi pada tujuan,
(13) berorientasi ke depan, (14) motivasi tinggi, (15) berorientasi pada keuntungan,
(16) teguh, (17) terbuka terhadap kritik dan saran, (18) pekerja keras, (19) energik dan
berkemauan keras, (20) berani mengambil resiko yang diperhitungkan, (21) menerima
tantangan, (22) komunikasi efektif, (23) pembuat keputusan, (24) memiliki standar
kinerja, (25) melihar gambaran luas, (26) memiliki kestabilan mental, (27) mengenali
potensi diri, (28) mengelola organisasi, (29) memiliki integritas, (30) mampu menangani
situasi ketidakpastian.
Dari hasil kajian literatur disimpulkan bahwa karakter/nilai-nilai kewirausahaan
yang perlu dikembangkan di SMK yang terdiri dari 12 nilai/karakter sebagai berikut:
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Tabel 1. Karakteristik kewirausahaan
No

Karakteristik

Deskripsi
Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara
atauhasil berbeda dari produk/jasa yang telah ada
Kemampuan untuk menerapkan kreativitas dalam
rangkamemecahkan persoalan-persoalan dan peluang
untukmeningkatkan dan memperkaya kehidupan

1

Kreatif

2

Inovatif

3

Motivasi kuat untuk
sukses/ berprestasi

4

Kerja keras

5

Berani mengambil
resiko

6

Berorientasi pada
tindakan

7

Visi jauh ke depan

8

Jujur

9

Kerja sama

10

Tanggung jawab

11

Pantang menyerah

12

Komunikatif

Sikap dan tindakan selalu mencari solusi terbaik
Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam
menyelesaikan tugas dan mengatasi berbagai habatan
Kemampuan seseorang untuk menyukai pekerjaan
yangmenantang, berani dan mampu mengambil risiko yang
diperhitungkan
Mengambil inisiatif untuk bertindak, dan bukan
menunggu,sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki
terjadi. Tindakan tidak selalu berorientasi pada uang.
Tindakan yang dilakukan selalu didasarkan atas tujuan jangka
panjang
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan
dirinyasebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam
perkataan,
tindakan, dan pekerjaan.
Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan
dirinyamampu menjalin hubungan dengan orang lain
dalammelaksanakan tindakan, dan pekerjaan.
Sikap dan perilaku seseorang yang mau dan
mampumelaksanakan tugas dan kewajibannya
Sikap dan perilaku seseorang yang tidak mudah menyerah
untukmencapai suatu tujuan dengan berbagai alternative
Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara,
bergaul,dan bekerjasama dengan orang lain

Surya Dharma (2009:14) dan International Training Centre ILO (2005:7) secara lebih
komprehensif menjelaskan bahwa seorang wirausaha yang sukses harus memiliki tiga
kompetensi yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sifat kewirausahaan. Ketiga
kompetensi

tersebut

saling

berkaitan.

Dengan

demikian

karakter-karakter

kewirausahaan di atas dapat dikelompokkan kedalam dimensi mindset, heartset dan
actionset.
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Heartset
1. Berani

Mindset

mengambil resiko

1. Kreatif
2. Inovatif
3. Visi Jauh

2. Jujur
3. Tanggung jawab
4. Pantang menyerah
5. Motivasi kuat untuk

ke depan

sukses

Actionset
1.
2.
3.
4.

Kerja keras
Berorientasi pada
tindakan
Komunikatif
Kerjasama

Gambar 1.
Karakter Kewirausahaan

Sementara itu banyak definisi kultur sekolah yang telah diajukan oleh para ahli.
Deal dan Kennedy (Depdiknas, 2003: 3) mendefinisikan kultur sekolah sebagai
keyakinan dan nilai-nilai milik bersama yang menjadi pengikat kuat kebersamaan
mereka sebagai warga masyarakat (sekolah). Sedangkan menurut Schein (Depdiknas,
2003: 3), kultur sekolah adalah suatu pola asumsi dasar hasil invensi, penemuan, atau
pengembangan oleh suatu kelompok tertentu saat ia belajar mengatasi masalahmasalah yang telah berhasil baik serta dianggap valid, dan akhirnya diajarkan ke
warga baru sebagai cara-cara yang benar dalam memandang, memikirkan, dan
merasakan masalah-masalah tersebut. Menurut Stolp dan Smith dalam Depdiknas
(2003:9), kultur sekolah merupakan hal-hal yang sifatnya historis dari berbagai tata
hubungan yang ada, dan hal-hal tersebut telah diinternalisasikan oleh warga sekolah.
Deal & Peterson (2009) mendifinisikan kultur mencakup pola yang mendalam
terhadap suatu nilai, kepercayaan, dan tradisi yang telah dibentuk melebihi dari sejarah
sekolah. Menurut Heckman dalam Stolp (2003) kultur sekolah dinyatakan sebagai
kepercayaan umum dari guru dan siswa.
Dengan demikian dari berbagai pendapat di atas, kultur sekolah

dapat

didefinisikan sebagai pola transmisi historis tentang arti norma, nilai, kepercayaan,
seremoinial, ritual, tradisi, bahkan sampai pemahaman mitos yang dirasakan oleh
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seluruh warga sekolah. Adapun arti dan nilai diartikan sebagai hal yang difikirkan dan
bagaimana setiap warga sekolah itu bertindak.
Stolp dan Smith membagi kultur sekolah dalam tiga lapisan yakni artifak di
permukaan (lapisan luar), nilai-nilai dan keyakinan di lapisan tengah, dan asumsiasumsi di lapisan paling dalam seperti gambar berikut (Depdiknas, 2003:9).

Artifak
Nilai dan keyakinan
Asumsi

Gambar 2.
Lapisan-lapisan kultur sekolah
Artifak adalah lapisan kultur sekolah yang segera dan paling mudah diamati
seperti aneka ha1 ritual sehari-hari di sekolah, berbagai upacara, benda-benda
simbolik di sekolah, dan aneka ragam kebiasaav yang berlangsung di sekolah.
Keberadaan kultur ini dengan cepat dapat dirasakan ketika orang mengadakan kontak
dengan suatu sekolah. Lapisan kultur sekolah yang lebih dalam berupa nilai-nilai dan
keyakinan-keyakinan yang ada di sekolah. Ini menjadi ciri utama suatu sekolah.
Sebagian berupa norma-norma perilaku yang diinginkan sekolah seperti ungkapan
rajin pangkal pandai, air beriak tanda tak dalam, dan berbagai penggambaran nilai dan
keyakinan lainnya. Lapisan paling dalam kultur sekolah adalah asumsi-asumsi yaitu
simbol-simbol, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang tidak dapat dikenali tetapi
terus menerus berdampak terhadap perilaku warga sekolah.

B. Metode Penelitian
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membuat model pengembangan kultur
kewirausahaan di SMK guna perbaikan mutu sekolah yang fisibel,

implementatif,

mendasarkan pada acuan mutu yang dapat dipahami oleh para pelaksana program,
direncanakan oleh sekolah yang bersangkutan berdasarkan kondisi dan kebutuhan
sekolah, mampu memotivasi dan memberdayakan para pelaksana program di sekolah
dan efektif untuk meningkatkan mutu sekolah secara berkelanjutan.
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Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian dilakukan melalui dua
tahapan, sebagai berikut: Tahap I, adalah tahapan pengembangan draft atau prototype
model pengembangan kultur kewirausahaan, yang meliputi kegiatan-kegiatan: (1) studi
pustaka, untuk melakukan kajian terhadap kultur sekolah yang telah ada (existing
models), dalam rangka mengembangkan model perbaikan secara teoretis (model
hipotetis); dan (2) pembuatan prototype model pengembangan kultur kewirausahaan,
(3) validasi dan revisi prototype model dengan menggunakan FGD, (3) implementasi
model.
Rancangan penelitian ini berbentuk riset dan pengembangan (Research and
Development atau R & D), yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: (1) Define;
(2) Design; (3) Develop; dan (4) Desiminate. Adapun pendekatan yang digunakan
merupakan gabungan secara eklektik antara pendekatan fenomenologis (kualitatif) dan
kuantitatif. Dalam hal ini, tugas desiminasi model adalah bukan menjadi tanggung
jawab dan kewenangan peneliti. Adapun peran peneliti berkaitan dengan desiminasi
model ini hanyalah memfasilitasi dengan memberikan informasi-informasi mengenai
panduan dalam implementasi model dan hasil-hasil uji model yang telah dilakukan.
Sesuai dengan tahapan penelitian dan metode pengumpulan data yang digunakan,
maka instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:
1) Pengumpulan data dalam kegiatan pembuatan model dan uji lapangan
terhadap indikator pengembangan kultur kewirausahaan di sekolah yang telah
dirumuskan secara teoretis, dilakukan dengan menggunakan angket, baik
angket bentuk tertutup maupun angket terbuka.
2) Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data pada kegiatan penelitian
selanjutnya, meliputi:
a) Instrumen dalam bentuk angket, untuk pengumpulan data dalam rangka
validasi terhadap indikator yang dilakukan melalui metode FGD.
b) Instrumen evaluasi diri, yang digunakan untuk melakukan pemetaan
mengenai kondisi (potret) pengelolaan sekolah saat ini, sebagai basis data
dalam

penyusunan

rancangan

kewirausahaan di sekolah.
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program

pengembangan

kultur

1

Kreatif

2

Inovatif

3

Motivasi kuat untuk sukses/
berprestasi

4

Kerja keras

5

Berani mengambil resiko

6

Berorientasi pada tindakan

7

Visi jauh ke depan

8

Jujur

9

Kerja sama

10

Tanggung jawab

11

Pantang menyerah

12

Komunikatif

10

(3) Hakikat

Lapisan Nilai-nilai
dan Keyakinan

(1) Hubungan dengan lingkungan, (2) Hakikat realita dan kebenaran,
ruang dan waktu, (4) Hakikat sifat, aktivitas dan hubungan manusia

Lapisan Artifak

(1) Interaksi antar siswa, (2) Interaksi siswa-guru, (3) interaksi siswa-kepala sekolah,
(4) interaksi antar guru, (5) interaksi guru-kepala sekolah, (6) interaksi siswa, guru,
kasek dengan tenaga non kependidikan

(3)

(2)

Dimensi Verbal: visi misi, kurikulum, bahasa/komunikasi, metafora, sejarah
organisasi, tokoh-tokoh organisasi, struktur organisasi,
Dimensi Non Verbal: kegiatan ritual, upacara, KBM, prosedur operasional,
peraturan sekolah, dukungan psikologis, dukungan sosial, interaksi dengan
orangtua, interaksi dengan masyarakat
Dimensi Fisik/material: peralatan, fasilitas, layout/bentuk bangunan,
motto/slogan, hiasan-iasan/seni, cara berpakaian

No

(1)

C. Pembahasan
Model pengembangan didesain berdasarkan integrasi nilai-nilai kewirausahaan

ke dalam kultur sekolah seperti tabel berikut.

Tabel 2. Integrasi Nilai-nilai Kewirausahaan ke dalam Kultur Sekolah di SMK
Karakter / Nilai-nilai Kewirausahaan
Internalisasi ke dalam Kultur Sekolah
Lapisan Asumsi

Model pengembangan kultur kewirausahaan di SMK tersebut secara lebih jelas dapat digambarkan berikut ini.

Karakter Wirausaha
Pendekatan
Figur

4.

Kultur Sekolah

Heartset

Mindset
1.
2.
3.

Lapisan Artifak

1. Berani
mengambil
resiko
2. Jujur
3. Tanggung
jawab
4. Pantang
menyerah

Kreatif
Inovatif
Visi Jauh
ke depan
Realistik

Dimensi
Verbal

Pendekatan

Dimensi
Perilaku

Kultur

Actionset
1.
2.
3.
4.

Kerja keras
Berorientasi
pada tindakan
Komunikatif
Kerjasama

Lapisan
Nilai-Nilai
dan
Keyakinan

Dimensi
Material

Pendekatan
Struktur

TERCIPTANYA
KULTUR
KEWIRAUSAHAAN
DI SMK
Gambar 3. Model Pengembangan Kultur Kewirausahaan di SMK
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Lapisan
Asumsi

Dari observasi ke beberapa SMK di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah diperoleh keadaan kultur sekolah dalam hubungannya
dengan pengembangan nilai-nilai kewirausahaan sebagai berikut.

Keterangan:
Kriteria nilai diatas adalah

3 : Sudah terinternalisasi dan berjalan dengan baik
2 : Sudah terinternalisasi, tetapi belum berjalan dengan baik
1 : belum terinternalisasi

Dari tabel diatas terlihat bahwa rerata internalisasinya berada pada kisaran nilai
2 yang berarti bahwa di SMK sebenarnya sudah terjadi proses internalisasi, tetapi
belum dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu melalui penelitian ini yang akan
ditindak lanjuti dengan implementasi model dalam skala luas pada penelitian tahap 2,
diharapkan dapat mengembangkan kultur kewirausahaan di SMK dengan cara
menginternalisasikan kesepuluh nilai-nilai/karakter kewirausahaan kedalam masingmasing lapisan kultur sekolah.
Pendekatan

yang

digunakan

untuk

menginternalisasi

nilai-nilai/karakter

kewirausahaan ke dalam kultur sekolah dapat menggunakan berbagai macam, antara
lain pendekatan struktural dan pendekatan kultural maupun pendekatan figur.

Gambar 4. Pendekatan dalam Internalisasi Kultur Kewirausahaan
Seperti yang disampaikan oleh Sarason (1982: 28) menyatakan dalam bukunya
The Culture of The School and The problem of Chance yang dikutip oleh Moerdiyanto
(2007) yang menyatakan bahwa kultur sekolah dapat dikembangkan melalui dua
pendekatan yaitu pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Perbaikan sistem
persekolahan pada intinya adalah membangun sekolah persekolah melalui kekuatan
utama di sekolah yang bersangkutan. Upaya perbaikan mutu sekolah perlu memahami
budaya/kultur sekolah sebagai modal dasarnya.
Melalui pemahaman kultur sekolah, maka berfungsinya sekolah dapat dipahami,
aneka permasalahan dapat dimengerti, dan pengalaman-pengalaman dapat direfleksikan.
Setiap sekolah memiliki keunikan berdasarkan pola interaksi komponen warga sekolah
secara internal dan eksternal. Oleh sebab itu dengan memahami ciri-ciri kultur sekolah
akan dapat dilakukan tindakan nyata dalam perbaikan mutu sekolah. Jika pencapaian mutu
sekolah memerlukan usaha mengubah kondisi dan perilaku sekolah, warga sekolah dan
pendukung sekolah maka pengembangan kultur dengan pendekatan struktural akan gagal.
Tetapi pengembangan mutu sekolah dengan pendekatan kultural (budaya) diyakini dapat
menggerakkan usaha perbaikan jangka panjang. .
Kotter
seperangkat

(1996:98-99)
peraturan

menyatakan

dan

bahwa

komando-komando

pendekakatan
formal

struktural

hanya

akan

melalui
mampu

merestrukturisasi perilaku dalam jangka pendek. Intervensi yang lebih tepat untuk
membangun budaya mutu sekolah adalah melalui pendekatan kultural yang dalam jangka
panjang akan mampu menggerakkan perubahan secara mantap. Pengembangan model
kultural lebih pada memperbaiki mindset, motivasi dan perilaku budaya seluruh warga
sekolah.

Untuk megembangkan kultur sekolah guna mendukung pengembagan kultur
kewirausahaan maka perlu diperhatikan berbagai hal yang dapat mempengaruhi kultur
sekolah. Menurut Mondy & Noe (1990:315) faktor·faktor yang mempengaruhi budaya
organisasi meliputi:
(1) Komunikasi
Komunikasi yang efektif dalam organisasi mempunyai dampak positif terhadap
budaya organisasi. Dengan komunikasi efektif tersebut, manajemen dapat
melakukan sosialisasi misi dan tujuan organisasi, menyampaikan peraturan dan
kebijakan organisasi.
(2) Motivasi
Upaya memotivasi anggota organisasi membentuk budaya tersendiri dalam
organisasi.
(3) Karakteristik Organisasi
Karakteristik organisasi, seperti ukuran dan kompleksitas akan menentukan
tingkat spesialisasi dan hubungan personal dan selanjutnya mempengaruhl
otoritas tingkat keputusan, tanggung jawab, dan proses komunikasi yang
terjadi.
(4) Proses Administratif
Proses administratif yang dimaksud meliputi proses pemberian penghargaan
kepada yang berprestasi, toleransi kepada konflik dan kelompok kerja yang
terjadi. Proses ini akan mempengaruhi budaya, sebab akan menunjukkan
individu yang bagaimana yang dipandang, berhasil dalam perusahaan.
(5) Struktur Organisasi
Dalam perusahaan mungkin terjadi sentralisasi atau formalisasi yang tinggi
atau rendah, dan juga mungkin struktur organisasi bersifat kaku atau fleksibel.
Dalam struktur kaku dan formalisasi tinggi akan berlaku kebiasaan untuk
menghindari sesuatu yang tidak pasti dan segala sesuatu harus dibuat aturan
tertulisnya. Sedangkan kebalikannya, struktur fleksibel dan formalisasi tidak
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tinggi, mungkin anggota akan terbiasa menghadapi ketidakpaslian secara
kreatif dan mandiri.
(6) Gaya Manajemen
Gaya manajemen berkaitan dengan kepemimpinan sangat mempengaruhi
budaya organisasi. Jadi bagaimana proses. perencanaan, perngorganisasian,
kegiatan memimpin serta pengendalian yang dilakukan akan mencerminkan
gaya manajemen yang berlaku yang tentunya mempengaruhi budaya
organisasi.
Dari teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kultur organisasi dan teori
tentang proses pembentukan kultur sekolah di depan dapat disimpulkan bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi kultur sekolah terdiri dari faktor internal dan faktor
eksternal.
Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kultur sekolah terdiri dari : (1) filsafat
pendiri sekolah, (2) visi dan misi sekolah, (3) nilai-nilai pemilik sekolah, (4) gaya
manajemen kepala sekolah, (5) karakteristik sekolah, (6) komunikasi antar warga
sekolah, (7) struktur organisasi, (8) best practice warga sekolah
dan (9) kultur sekolah yang sudah berjalan.
Adapun faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kultur sekolah meliputi: (1)
peraturan perundang-undangan, (2) kebijakan pemerintah pusat, (3) kebijakan
pemerintah daerah, (4) kultur masyarakat di sekitar sekolah, dan (5) kultur keluarga
dari peserta didik.

D. Kesimpulan
Pengembangan kultur kewirausahaan di SMK dapat dilakukan melalui
internalisasi nilai-nilai/karakter kewirausahaan kedalam kultur sekolah. Karakter
kewirausahaan yang perlu diinternalisasikan meliputi: (a) mindset yang terdiri dari :
kreatif, inovatif dan visi jauh ke depan; (b) heartset yang terdiri dari: berani mengambil
resiko, jujur, tanggung jawab, pantang menyerah dan motivasi kuat untuk sukses; (c)
actionset yang terdiri dari: kerja keras, berorientasi pada tindakan,komunikatif, dan
kerjasama. Pendekatan yang dapat digunakan dalam internalisasi tersebut meliputi:
pendekatan figur, pendekatan kultur dan pendekatan struktur,
Kultur sekolah sebagai sasaran internalisasi terdiri dari tiga lapisan yaitu:
a. Lapisan artifak yang meliputi : (1) dimensi verbal yaitu

ungkapan lisan/tertulis

dalam bentuk kalimat atau kata-kata yang mencakup: visi misi, kurikulum,
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bahasa/komunikasi, metafora, sejarah organisasi, tokoh-tokoh organisasi, struktur
organisasi, (2) dimensi perilaku yang mencakup: kegiatan ritual, upacara, KBM,
prosedur operasional, peraturan sekolah, dukungan psikologis, dukungan sosial,
interaksi dengan orangtua, interaksi dengan masyarakat, dan (3) dimensi material
mencakup: peralatan, fasilitas, layout/bentuk bangunan, motto/slogan, hiasanhiasan/seni, cara berpakaian,
b. Lapisan nilai-nilai dan keyakinan merupakan nilai-nilai bersama yang dianut oleh
warga sekolah yang berkaitan dengan apa yang penting, apa yang baik dan apa
yang benar,
c. Lapisan asumsi merupakan nilai-nilai yang telah diyakini kebenarannya dan
dijadikan petunjuk yang harus dipatuhi oleh warga sekolah.
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