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ABSTRAK 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan 
tenaga kerja terampil tingkat menengah. Namun demikian, pemerintah lebih mengharapkan 
lulusan SMK dapat menciptakan lapangan kerja baru dengan berwirausaha daripada 
berperan sebagai pencari kerja. Agar lulusan SMK bisa berperan sebagai wirausaha maka 
perlu dilakukan pengembangan kewirausahaan di SMK yang dilakukan secara komprehensif, 
tidak hanya mencakup hard skills saja tetapi justru lebih ditekankan pada pengembangan 
soft skills di bidang kewirausahaan. Pengembangan soft skills kewirausahaan akan banyak 
berkaitan dengan pengembangan karakter dan budaya kewirausahaan. Untuk 
mengembangkan karakter dan budaya kewirausahaan maka kultur sekolah memegang 
peranan yang paling besar. Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan untuk memperoleh 
model implementasi pendidikan karakter kewirausahaan melalui kultur sekolah di SMK.  

Metode yang dipakai adalah dengan melakukan penelitian grounded theory di SMK. 
Subyek dalam penelitian ini adalah seluruh warga sekolah di SMK dengan informan kuncinya 
adalah kepala sekolah.  Obyek penelitian ini adalah pendidikan karakter kewirausahaan yang 
dilakukan melalui kultur sekolah. Pengambilan data obyek penelitian dilakukan melalui: latar, 
peristiwa, proses, dan dokumen. Teknik yang digunakan dalam mengambil data terdiri dari: 
observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Standar keabsahan data 
yang dipakai adalah standar kredibiltas, transferabilitas, dependenabilitas, dan 
konfirmabilitas. Analisis data yang digunakan mengadopsi dari Miles & Hubberman (1994:10) 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa  pendidikan karakter kewirausahaan yang 
dilakukan melalui kultur sekolah dapat menumbuhkan karakter kewirausahaan warga 
sekolah di SMK. Proses pendidikan karakter kewirausahaan melalui kultur sekolah yang 
sudah berjalan di SMK dilakukan melalui beberapa pendekatan yaitu: (1) kegiatan belajar 
mengajar terintegrasi, (2) kegiatan ekstrakurikuler, (3) kegiatan pengembangan diri, (4) 
pendidikan karakter kewirausahaan melalui pembiasaan, (5) pendidikan karakter 
kewirausahaan dengan pendekatan keteladanan, (6) penguatan, (7) penciptaan komunitas 
kewirausahaan di sekolah, (8)  pemberian kesempatan kepada siswa untuk melakukan aksi 
kewirausahaan, (9) peningkatan motivasi warga sekolah dalam penerapan karakter 
kewirausahaan, dan (10) pengembangan  kepemimpinan entrepreneurship kepala sekolah. 

 

Kata kunci: Pendidikan karakter kewirausahaan, kultur sekolah, SMK  
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PENDAHULUAN 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai penghasil tenaga kerja perlu 

memperhatikan keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif, maupun kemampuan 

bekerjasama bagi para siswanya. Keunggulan komparatif merupakan kemampuan dalam 

menghasilkan barang/jasa dengan biaya yang lebih efisien, sedangkan  keunggulan 

kompetitif merupakan kemampuan daya saing lulusan SMK dalam tawar menawar. Untuk 

mencapainya, SMK perlu mengupayakan agar lulusannya mampu bersaing dalam 

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 akan dapat 

mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.  

Pengembangan SMK diharapkan akan 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. Ali Ibrahim 

Akbar (2009) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil dari suatu penelitian yang dilakukan di 

Harvard University dapat ditarik kesimpulan bahwa kesuksesan seseorang tidak ditentukan 

semata-mata oleh pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) yang lebih bersifat 

mengembangkan intelligence quotient (IQ), tetapi lebih oleh kemampuan mengelola diri dan 

orang lain (soft skill) yang tertuang dalam emotional quotient (EQ) dan spiritual quotient (SQ). 

Penelitian ini mengungkapkan, kesuksesan hanya ditentukan sekitar 20% oleh hard skills 

dan sisanya 80% oleh soft skills.  Hasil penelitian tersebut sesuai dengan pendapat Golemen 

(2006:44) yang menyatakan bahwa keberhasilan seseorang di masyarakat, 80% akan 

dipengaruhi oleh kecerdasan emosi (EQ) dan 20% dipengaruhi oleh kecerdasan otak (IQ). 

Hasil penelitian tersebut mengisyaratkan bahwa pengembangan kewirausahaan di 

SMK harus dilakukan secara komprehensif, tidak hanya dalam hard skills saja tetapi justru 

lebih ditekankan pada pengembangan soft skills di bidang kewirausahaan. Pengembangan 

soft skills kewirausahaan akan banyak berkaitan dengan pengembangan karakter dan 

budaya kewirausahaan. Secara yuridis, hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden No. 4 Tahun 

1995 tentang Gerakan Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan. 

Melalui gerakan ini diharapkan budaya kewirausahaan akan menjadi bagian dari etos kerja 

dari masyarakat, termasuk warga SMK sehingga dapat melahirkan wirausaha baru yang 

handal, tangguh, dan mandiri. Oleh karena itulah Presiden RI melalui Pidato Presiden pada 

Nasional Summit Tahun 2010 mengamanatkan perlunya penggalakkan jiwa kewirausahaan 
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dan metodologi pendidikan yg lebih mengembangkan kewirausahaan (Endang Mulyani, 

2010:8) 

Untuk mencapai pendidikan karakter yang efektif, Berkowitz (2010), menjelaskan 

“Effective character education is not adding a program or set of programs to a school. Rather 

it is a transformation of the culture and life of the school.” Jadi implementasi pendidikan 

karakter termasuk karakter kewirausahaan di SMK jika dilakukan melalui transformasi 

budaya dan perikehidupan sekolah dirasakan lebih efektif daripada mengubah kurikulum 

dengan menambahkan materi pendidikan karakter ke dalam muatan kurikulum. 

Efektivitas pembelajaran di SMK melalui kultur sekolah secara filosofis didukung oleh 

teori Prosser yang merupakan teori dasar pendidikan kejuruan. Teori Prosser menjelaskan 

bahwa vocational education will be effective in proportion as it trains the individual directly 

and specifically in the thinking habits and the manipulative habits required in the occupation 

itself (Prosser&Quigley, 1950:220). Jadi pembiasaan melalui kultur sekolah dipercaya akan 

menghasilkan pembelajaran kejuruan yang efektif, termasuk dalam mengembangkan 

karakter kewirausahaan. 

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah implementasi pendidikan karakter 

kewirausahaan melalui kultur sekolah di SMK? Dari permasalahan tersebut maka tujuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menemukan teori secara empirik tentang 

pendidikan karakter kewirausahaan melalui kultur sekolah di SMK. Manfaat yang dapat 

diambil dari penelitian ini adalah ditemukannya model implementasi pendidikan karakter 

kewirausahaan di SMK sehingga dapat dijadikan pedoman dalam implmentasi pendidikan 

karakter, khususnya karakter kewirausahaan di SMK. 

 

A. Pendidikan Karakter Kewirausahaan 

Pembentukan karakter, termasuk karakter kewirausahaan selain karena faktor 

bawaan sejak lahir, dapat pula terbentuk karena pengaruh dari lingkungan sekitar. Karakter 

dapat dimaknai sebagai nilai dasar yang membangun pribadi seseorang, terbentuk baik 

karena pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, yang membedakannya dengan 

orang lain, serta diwujudkan dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari 

(Muchlas Samani & Hariyanto, 2011:43). Orang yang berkarakter adalah orang yang 

bertanggungjawab terhadap apa yang telah dilakukannya, baik melalui sikap maupun 

perilaku. Suyanto (2009) menjelaskan bahwa karakter adalah cara berpikir dan berperilaku 

yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerjasama, baik dalam lingkup 
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keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu 

yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari 

keputusan yang ia buat. 

Untuk membentuk karakter siswa, termasuk karakter kewirausahaan tidak bisa 

dilakukan secara instan. Pendidikan karakter kewirausahaan merupakan proses panjag yang 

dilakukan secara berkelanjutan. Joan Dickinson (2009:1)  menjelaskan bahwa Character is 

the sum of continuously developing moral and ethical qualities and the demonstration of 

those qualities in people's emotional responses, thinking, reasoning, and behavior.  

Pendidikan karakter kewirausahaan bukan sekedar mengajarkan mana yang benar 

dan mana yang salah, lebih dari itu seperti yang disampaikan dalam Desain Induk 

Pendidikan Karakter (Muhammad Nuh, 2010:11) pendidikan karakter menanamkan 

kebiasaan (habituation) tentang hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham 

(kognitif) tentang mana yang benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik 

dan biasa melakukannya (psikomotor). Dengan kata lain, pendidikan karakter yang baik 

harus melibatkan bukan saja aspek “pengetahuan yang baik (moral knowing), akan tetapi 

juga “merasakan dengan baik atau loving good (moral feeling), dan perilaku yang baik (moral 

action). Pendidikan karakter menekankan pada habit atau kebiasaan yang terus-menerus 

dipraktikkan dan dilakukan.  

 Selain itu, pendidikan karakter kewirausahaan merupakan pendidikan di bidang 

kewirausahaan yang menanamkan kebiasaan (habituation) di bidang kewirausahaan tentang 

hal mana yang baik sehingga peserta didik menjadi paham (kognitif) tentang mana yang 

benar dan salah, mampu merasakan (afektif) nilai yang baik dan biasa melakukannya 

(psikomotor). Dalam hal ini yang perlu tekankan adalah bahwa pendidikan karakter intinya 

adalah menanamkan kebiasaan. Media pendidikan yang paling tepat untuk mengajarkan 

kebiasaan adalah dengan menggunakan lingkungan. Kultur sekolah merupakan lingkungan 

belajar siswa ketika sedang melaksanakan proses belajar di sekolah.  

 Adapun karakter kewirausahaan adalah karakter seorang wirausaha yang 

diimplementasikan melalui proses kewirausahaan. Dari kajian berbagai teori kewirausahaan 

serta dari hasil Focussed Group Discussion (FGD) yang telah dilakukan oleh peneliti dengan 

melibatkan peserta yang terdiri dari : (1) Kepala SMK, (2) pengawas SMK, (3) guru 

Kewirausahaan SMK, (4) Tim Pengembangan Pendidikan Karakter di SMK, (5) ahli 

kewirausahaan, dan (6) ahli budaya, maka disimpulkan bahwa karakter kewirausahaan yang 
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perlu dikembangkan di SMK adalah sejumlah 18 karakter, dan dikelompokkan ke dalam 

minset, heartset, dan actionset.  

(1)  Karakter yang termasuk dalam kelompok mindset yang terdiri dari: (a) kreatif, (b) inovatif, 

(c) visi jauh ke depan, dan (d) realistis 

(2)  Kelompok yang kedua yaitu heartset meliputi: (a) berani mengambil resiko, (b) jujur, (c) 

tanggung jawab, (d) pantang menyerah, (e) motivasi kuat untuk sukses, (f) rasa ingin 

tahu, (g) komitmen, dan (h) mandiri. 

(3)  Ketiga adalah kelompok  actionset yang meliputi: (a) kerja keras, (b) berorientasi pada 

tindakan, (c) Komunikatif, (d) kerjasama, (e) kepemimpinan, (f) disiplin. 

Karakter kewirausahaan tersebut secara detail adalah seperti gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 1. Komponen Karakter Kewirausahaan  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter kewirausahaan 

adalah pendidikan tentang nilai dasar yang membangun pribadi seseorang dalam proses 

kewirausahaan, terdiri dari mindset, heartset dan actionset, yang terbentuk baik karena 

pengaruh hereditas maupun pengaruh lingkungan, serta digunakan sebagai landasan untuk 

cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak.  

Actionset 
 

1. Kerja keras 
2. Berorientasi pada 

tindakan  
3. Komunikatif 
4. Kerjasama 
5. Kepemimpinan 
6. Disiplin 

Mindset 

1. Kreatif 

2. Inovatif 

3. Visi Jauh 
ke depan 

4. Realistik 

 

Heartset 
1.Berani  

mengambil resiko 

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

sukses 
6.Rasa ingin tahu 
7.Komitmen 
8.Mandiri 
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B. Kultur Sekolah 

Kultur sekolah merupakan perwujudan dari tatanan nilai-nilai yang dianut dan 

diimplementasikan oleh warga sekolah. Malinowski (1944) berpendapat bahwa culture is the 

integral whole consisting of implements and consumers’s goods, the constitutional charters 

for various social grouping of human ideas and crafts, belief and customs. Melengkapi 

pendapat tersebut, Schein (2010:17) menjelaskan bahwa the culture of a group can be 

defined as a pattern of shared basic assumptions that was learned by a group as it solved its 

problems of external adaptation and internal integration, that has worked well enough to be 

considered valid and, therefore, to be taught to new members as the correct way to perceive, 

think, and feel in relation to those problems. Dengan demikian kultur sekolah dapat disebut 

sebagai sebuah tatanan nilai-nilai yang berisi standar untuk mengambil keputusan dan 

digunakan sebagai cara yang benar untuk bersikap, berfikir, bertindak dan merasa dalam 

memecahkan permasalahan di sekolah. 

Schein (2010:26) membagi kultur sekolah menjadi tiga tingkatan yang terdiri dari: (1) 

lapisan terluar yang disebut dengan artifak, (2) lapisan tengah yang berisi nilai-nilai dan 

keyakinan, serta (3) lapisan paling dalam yang disebut asumsi dasar.  

Stolph & Smith (1995:36) mengutarakan bahwa level budaya sekolah dalam lapisan 

artifak merupakan lapisan yang paling mudah untuk diobservasi. Artifak merupakan lapisan 

dari kultur sekolah yang paling dekat dengan iklim sekolah, tempat orang memberikan 

persepsi tentang sekolah. Artifak dari kultur sekolah merupakan  lapisan terluar dari kultur 

sekolah yang mencakup semua fenomena yang dapat dilihat, didengar, dan dirasakan di 

dalam sekolah. Pada lapisan artifak ini semua orang dapat melihat tentang: (a) arsitektur 

lingkungan fisik, (b) bahasa, (c) teknologi dan produk, (d) kreasi, (e) gaya berpakaian, (f) 

perilaku, (g) emosi yang terlihat, (h) mitos dan cerita-cerita organisasi, (i) nilai-nilai yang 

dipublikasikan, (j) kegiatan rutin yang tampak, (k) upacara, (l) bagan organisasi, (m) diskripsi 

formal bagaimana organisasi bekerja seperti yang tercantum dalam visi serta misi, dan 

sebagainya (Schein, 2010:25). Dalam hal ini artifak fisik bangunan termasuk layout ruangan 

dapat mencerminkan kultur organisasi.  

Selanjutnya Stolph & Smith (1995:38) menyimpulkan bahwa nilai-nilai dan keyakinan 

merupakan karakter dasar bagi organisasi sekolah. Untuk mengukur nilai-nilai dapat 

dilakukan dengan menggunakan tiga dimensi nilai, yaitu: intensity, extensity, dan clarity 

(Taliziduhu Ndraha, 2005:44).  Pengukuran nilai dapat dilakukan baik masih pada tahap 

penanaman (transmisi, sosialisasi) maupun pada penyataan (aktualisasinya) di tengah 
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masyarakat dan lingkungan. Pengukuran nilai dilakukan menggunakan pola pelakonan 

maupun pola peragaan.  

Intensity merupakan indikator kedalaman nilai pada penanamannya, apakah hanya 

sampai peragaan saja ataukah sudah sampai pendirian. Jadi intensitas mencerminkan 

sberapa jauh nilai-nilai kultur sekolah dihayati, dianut, dan dilaksanakan secara konsisten 

oleh warga sekolah. Apakah nilai-nilai dan keyakinan dianut sepenuhnya oleh warga sekolah 

ataukan hanya sebagian saja, atau bahkan tidak sama sekali. Intensitas juga dimaksudkan 

bagaimana cara organisasi sekolah memperlakukan warga sekolah yang secara konsekuen 

menjalankan nilai-nilai kultur sekolah dan anggota organisasi yang hanya setengah atau 

sama sekali tidak menjalankan nilai-nilai kultur sekolah. Bagi mereka yang menjalankan 

apakah diberi imbalan, dan mereka yang tidak menjalankan apakah diberi sanksi. 

Extensity menunjukkan seberapa luas kalangan yang merespon (nurut, niru, manut) 

penanaman nilai. Penyebarluasan nilai-nilai ini terkait dengan seberapa banyak warga 

sekolah yang menganut nilai-nilai dan keyakinan kultur sekolah. Penyebarluasan nilai-nilai 

tergantung pada sistem sosialisasi atau pewarisan yang diberikan kepada warga sekolah.  

Sistem sosialisasi dapat dilakukan melalui orientasi yang menyangkut pemberian bimbingan 

anggota-anggota baru. Selain itu sosialisasi juga dapat dilakukan melalui pelatihan kepada 

warga sekolah secara berkesinambungan. Keberhasilan sosialisasi ini tergantung kepada 

seberapa banyak warga sekolah yang menganut dan sekaligus mempraktikkan kultur 

sekolah dalam perilaku sehari hari. 

Clarity menunjukkan sedefinitif apa suatu nilai bagi orang yang ditanami nilai. Nilai-

nilai dan keyakinan yang disepakati oleh warga sekolah dapat ditentukan secara jelas. 

Kejelasan nilai-nilai ini ditentukan dalam bentuk filosofi, slogan, asumsi dasar, visi misi 

sekolah, serta prinsip-prinsip atau peraturan sekolah. Sekolah yang memiliki nilai-nilai 

budaya yang jelas dapat memberikan pengaruh nyata dan jelas kepada perilaku warga 

sekolahnya. 

Asumsi dasar cenderung tidak akan dikonfrontasikan dan diperdebatkan lagi oleh 

warga sekolah (Schein, 2004:31). Asumsi dasar terbentuk melalui suatu proses panjang 

yang terus menerus mengalami perubahan karena benturan kepentingan yang seringkali 

tidak dapat dihindarkan. Setiap kali ada proses perubahan maka setiap kali ada pembenahan 

dan kristalisasi sejalan dengan pengalaman dan perkembangan organisasi. Asumsi dasar 

dapat dikatakan sebagai ideologi atau filosofi suatu organisasi (Sobirin, 2009:156). Oleh 

karena itu Stolph & Smith (1995:39) menjelaskan bahwa asumsi dasar merupakan cerminan 
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dari kultur sekolah dalam lapisan lainnya ( artifak, nilai-nilai dan keyakinan) yang merupakan 

jaminan sepanjang waktu. 

 Interaksi di antara ketiga lapisan kultur organisasi yang disampaikan oleh Schein 

(2010:26) tersebut menurut Achmad Sobirin (2009:154) dapat diilustrasikan seperti gambar 

berikut. 

 

Gambar 2. Interaksi antar Elemen Kultur Sekolah  

 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kultur sekolah merupakan lingkungan 

sekolah tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kultur sekolah tidak hanya terbatas 

pada lingkungan di luar kelas, tetapi juga termasuk lingkungan di dalam kelas. Intinya apa 

yang dapat dilihat, dirasa dan didengar oleh warga sekolah merupakan bagian kultur sekolah 

yang dapat secara langsung mempengaruhi proses belajar mengajar, termasuk proses 

pendidikan karakter kewirausahaan. 

 Muhammad Nuh (2010:26) menjelaskan bahwa pengembangan karakter dibagi 

dalam empat pilar, yaitu: (1) kegiatan belajar-mengajar di kelas, (2) kegiatan keseharian 

dalam bentuk pengembangan budaya satuan pendidikan formal dan nonformal, (3) kegiatan 

kokurikuler (kegiatan di luar kelas yang terkait langsung dengan materi pembelajaran) 

ARTIFAK 

1. Verbal/konseptual 
2. tingkah 

laku/behavioral 
3. Fisik/material 

NILAI-NILAI DAN 

KEYAKINAN 

ASUMSI DASAR 

1. Hubungan dengan 
lingkungan 

2. Realita dan 
kebenaran 

3. Ruang dan waktu 
4. Sifat, aktivitas dan 

hubungan manusia 

 

Kasat mata, tetapi seringkali orang 
luar tidak bisa memahami arti 

yang sesungguhnya 

Memperoleh perhatian yang lebih 
besar 

Diterima apa adanya, tidak kasat 
mata, dan preconscious 
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dan/atau ekstrakurikuler (kegiatan yang bersifat umum dan tidak terkait langsung dengan 

pembelajaran), serta (4) kegiatan keseharian di rumah dan masyarakat. Dengan demikian 

untuk melaksankaan pendidikan karakter dapat menggunakan pilar pertama, kedua dan 

ketiga melalui kultur sekolah, dan pilar keempat melalui kultur keluarga dan masyarakat 

disekitar tempat tinggal siswa. 

 Pendidikan karakter kewirausahaan melalui kultir sekolah di SMK dapat dilakukan 

dengan menggunakan berbagai pendekatan. Menurut Ajat Sudrajat (2010:152) program 

pelaksanaan budaya sekolah berbasis karakter ini diorganisasikan dan diterapkan di 

lingkungan sekolah dengan menggunakan strategi pemodelan (modeling), pengajaran 

(teaching), dan penguatan lingkungan (reinforcing). Pembudayaan dan penanaman karakter 

ini secara terus-menerus mensyaratkan proses pemodelan, pengajaran, dan penguatan 

lingkungan atas karakter yang baik. Secara umum, implementasi pendidikan karakter 

kewirausahaan di SMK juga dapat menggunakan strategi seperti yang tertuang dalam 

Desain Induk Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Nasional (2010:14-37) yang 

terdiri dari: (1) keteladanan, (2) pembelajaran, (3) pemberdayaan dan pembudayaan, (4) 

penguatan, (5) penilaian. 

Pendekatan secara komprehensif yang dapat digunakan untuk melaksanakan 

pendidikan karakter kewirausahaan disampaikan oleh Davidson, Lickona, dan Khmelkov 

(1991) yang disebut dengan The Comprehensive Approach To Character Education. 

Pendekatan pendidikan karakter tersebut memiliki dua belas poin pokok yang terdiri atas (1) 

creating a caring classroom community, (2) character-based discipline, (3) creating a 

democratic classroom environment, (4) teaching character through the curriculum, (5) 

cooperative learning, (6) developing the conscience of craft, (7) encouraging ethical 

reflection, (8) teaching conflict resolution, (9) the teacher as caregiver, model, and mentor, 

(10) fostering caring beyond the classroom, (11) parents and the community as partners in 

character education, dan (12) creating a positive moral culture in the school.  

 

METODE  

Penelitian tentang model pengembangan kultur sekolah berbasis karakter karakter 

kewirausahaan di SMK ini akan dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan  grounded theory. Sesuai fokus penelitian dan pendekatan yang dipilih, 

maka dalam pengumpulan data, teknik yang digunakan adalah observasi, wawancara dan 

studi dokumen. Dalam penelitian ini keabsahan data tetap dijaga sehingga hasilnya dapat 
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dipertanggungjawabkan. Beberapa standar yang diperhatikan dalam keabsahan data adalah: 

standar kredibilitas, standar transferabilitas, standar dependabilitas, dan  standar 

konfirmabilitas. Dalam pengumpulan data, prinsip yang ditekankan dalam penelitian kualitatif 

yang menjadi perhatian peneliti yakni: (a) prinsip emik dan etik, (b) prinsip holistik ,  dan  (c) 

prinsip kekonsistenan. 

Analisis data dilakukan dengan mengadopsi pemikiran  Miles dan Huberman 

(1994:10) yaitu mencakup aktivitas yang berlangsung bersamaan yakni reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada 

gambar berikut: 

 

Gambar 3. Komponen Analisis Data 
(Diadopsi dari Miles & Huberman, 1994:10) 

 
Kegiatan reduksi data dilakukan saat pengumpulan data berlangsung seperti 

pembuatan ringkasan, kode, penelurusuran tema, membuat gugus-gugus termasuk 

membuat catatan-catatan utama, kegiatan ini berlanjut secara terus menerus dan secara 

bersamaan juga dilakukan penyajian data dan penarikan kesimpulan, bahkan kegiatan ini 

telah dilakukan semenjak perencanaan pengumpulan data. Keterkaitan diantara komponen-

komponen analisis data tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar 4. Komponen Analisis data model interaktif 
(Diadposi dari Miles & Huberman, 1994:12) 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Implementasi pendidikan karakter kewirausahaan melalui kultur sekolah dapat 

dilakukan di dalam kelas maupun di luar kelas melalui berbagai macam pendekatan. 

Berbagai pendekatan tersebut dapat dilakukan oleh Kepala sekolah, guru, karyawan maupun 

pihak eksternal sekolah. Dari hasil penelitian ini diketahui beberapa pendekatan pendidikan 

karakter kewirausahaan yang telah dilaksanakan di SMK sebagai berikut.  

 

1) Kegiatan Belajar Mengajar terintegrasi 

 Pendidikan karakter kewirausahaan melalui kegiatan belajar mengajar pada intinya 

dilaksanakan melalui mata pelajaran kewirausahaan. Namun demikian tidak menutup 

kemungkinan terjadinya integrasi pada mata pelajaran lain melalui internalisasi karakter 

kewirausahaan. Kandungan pendidikan karakter kewirausahaan melalui mata pelajaran 

kewirausahaan terlihat dari tujuan pembelajaran kewirausahaan yang dilaksanakan di SMK 

sesuai dengan Permendiknas nomor 23 tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan 

(SKL) pendidikan dasar dan menengah, yaitu: 

(a) Mampu mengidentifikasi kegiatan dan peluang usaha dalam kehidupan sehari-hari, 

terutama yang terjadi di lingkungan masyarakatnya  

(b) Menerapkan sikap dan perilaku wirausaha dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan 

masyarakatnya  

(c) Memahami sendi-sendi kepemimpinan dan mampu menerapkannya dalam kehidupan 

sehari-hari serta menerapkan perilaku kerja prestatif dalam kehidupannya  

(d) Mampu merencanakan sekaligus mengelola usaha kecil/mikro dalam bidangnya   

   Kegiatan Kokurikuler mata pelajaran kewirausahaan merupakan kegiatan yang 

sangat erat dan menunjang serta membantu kegiatan intrakurikuler, biasanya dilaksanakan 

diluar jadwal intra kurikuler dengan maksud agar siswa lebih memahami dan memperdalam 

materi yang ada di intra kurikuler. Kegiatan ini dapat berupa penugasan atau pekerjaan 

rumah ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan materi intrakurikuler yang harus 

diselesaikan oleh siswa.  Kegiatan kokurikuler mata pelajaran kewirausahaan di SMKN 2 

Depok Sleman dan SMKN 2 Pengasih antara lain: 

(a)   Mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha yang berada di sekitar tempat tinggal 

siswa. 

(b)   Mendiskusikan dalam kelompoknya atas hasil identifikasi sikap dan perilaku wirausaha 

yang berada di sekitar tempat tinggal siswa. 
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(c)   Mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan wirausaha yang berada di 

sekitar tempat tinggal siswa. 

(d)   Mewawancarai pengusaha yang berhasil di sekitar tempat tinggal siswa tentang 

kegagalan dan keberhasilan wirausaha. 

(e)   Mengumpulkan kliping/koran/majalah tentang wirausaha. 

(f)     Mengidentifikasi dan mendiskusikan sikap dan perilaku: kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja 

keras, kerja tuntas orang-orang yang berada di sekitar tempat tinggal siswa. 

(g)   Mewawancarai pengusaha yang berhasil di sekitar tempat tinggal siswa tentang nilai-

nilai sikap dan perilaku kerja prestatif. 

(h)   Mendatangi kegiatan usaha untuk menemukan masalah yang ada, serta menemukan 

solusi atas masalah tersebut. 

(i)   Mengamati wirausaha di sekitar tempat tinggal siswa dalam hal bagaimana mereka 

menggerakkan dan memotivasi anak buahnya/karyawannya sehingga dapat bekerja 

dengan baik. 

Adapun integrasi pendidikan kewirausahaan ke mata pelajaran terjadi terutama pada 

mata pelajaran produktif. Dalam mata pelajaran produktif, siswa dituntut untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan nyata dengan menggunakan kriteria/standar tertentu. Produk 

integrasi mata pelajaran produktif dengan mata kuliah kewirausahaan antara lain: pembuatan 

batako, pembuatan bak mandi keramik, pembuatan genteng, pembuatan washtafel, 

pembuatan konblok, pembuatan mebelair, pembuatan pintu dan jendela, pembuatan mur 

baut, pembuatandesain rumah, jasa service kendaraan, jasa uji kimiawi, dan lain-lain. Produk 

hasil integrasi tersebut pada akhirnya dijual kepada masyarakat. Dengan demikian, selain 

menyelesaikan tugas mata pelajaran produktif,  siswa juga dibiasakan untuk membuat suatu 

produk/jasa yang ditujukan untuk masyarakat. 

 

2) Kegiatan Ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan yang diselenggarakan di luar jam pelajaran 

yang tercantum dalam susunan program sesuai dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. 

Semua kegiatan ekstrakurikuler dapat dijadikan sarana pendidikan karakter kewirausahaan, 

walaupun karakter kewirausahaan yang ditanamkan tidak mencakup semua karakter. 

Terdapat beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang sangat sesuai untuk implementasinya 

pendidikan karakter kewirausahaan, antara lain: (a) ekstrakurikuler Keterampilan dan 

Kewirausahaan, (b) Koperasi Siswa, (c) ekstrakurikuler bidang Kepribadian dan Budi Pekerti 
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Luhur, (d) ekstrakurikuler bidang Kesegaran Jasmani dan Daya Kreasi, (e) pramuka, (f) 

Ekstrakurikuler Pusat Informasi dan Konseling Remaja, dan beberapa kegiatan 

ekstrakukrikuler lainnya. 

Karakter kewirausahaan yang ditanamkan melalui masing-masing kegiatan 

ekstrakurikuler tidaklah selalu sama. Kegiatan ekstrakurikuler yagn paling banyak 

mengandung kegiatan penanaman karakter kewirausahaan adalah ekstrakurikuler 

keterampilan dan kewirausahaan, serta ekstrakurikuler koperasi siswa. 

 

3) Kegiatan Pengembangan Diri 

Pendekatan ini dilakukan melalui kegiatan pelayanan konseling terutama konseling 

yang menyangkut pengembangan karakter kewirausahaan. Pengembangan diri bertujuan 

agar siswa dapat mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai kebutuhan, potensi, 

bakat, minat kondisi dan perkembangan siswa, sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan 

secara terprogram maupun tidak terpogram. Pengembangan diri yang sudah dilakukan di 

SMK antara lain: Student Company yang bernama IJOS di SMKN 2 Depok Sleman, dan 

teaching factory di SMKN 2 Pengasih. 

Melalui student company, siswa diberi kebebasan untuk mengekspresikan diri 

sebagai seorang wirausaha. Siswa diberi kepercayaan utnuk mengurus perusahaan sekolah 

yang bergerak di bidang kewirausahaan. Adapun teaching factory juga merekrut siswa dalam 

menjalankan kegiatannya sehari-hari. Siswa dilibatkan dalam proses produksi di bengkel 

kayu dan dalam jasa pelayanan service kendaraan di bengkel mobil/motor.  

 

4) Pendidikan Karakter Kewirausahaan melalui Pembiasaan 

Pembiasaan melalui kultur sekolah diyakini merupakan pendekatan yang tepat untuk 

melaksanakan pendidikan karakter termasuk karakter kewirausahaan. Pembiasaan yang 

sudah dilakukan di SMK adalah pembentukan kultur sekolah yang mengandung unsur-unsur 

kewirausahaan. Beberapa usaha pengembangan kultur sekolah yang telah dilakukan 

dibidang pendidikan karakter kewirausahaan antara lain: pemasangan slogan-slogan 

karakter, termasuk karakter kewirausahaan di lingkungan sekolah. Beberapa slogan karakter 

kewirausahaan tersebut antara lain: disiplin, jujur, tanggung jawab, kerja keras, dan lain-lain. 
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Gambar 5. Pembiasaan melalui Slogan  
 

5) Pendidikan Karakter Kewirausahaan dengan Pendekatan Keteladanan  

Keterlaksanaan pendidikan karakter kewirausahaan di  SMK sangat didukung oleh 

keteladanan yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang dikembangkan. Keteladanan juga 

ditunjukkan dalam   perilaku dan sikap warga sekolah dalam memberikan contoh tindakan-

tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik. 

Pendemonstrasian merupakan langkah awal pembiasaan perilaku kewirausahaan. Jika 

pendidik  dan tenaga kependidikan menghendaki agar peserta didik berperilaku dan bersikap 

sesuai dengan nilai-nilai karakter kewirausahaan, maka pendidik dan tenaga kependidikan 

adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh bagaimana berperilaku dan 

bersikap sesuai dengan nilai-nilai kewirausahaan tersebut.  

Apabila pendidik mengetahui adanya perilaku dan sikap yang kurang baik, maka 

pada saat itu juga pendidik melakukan koreksi sehingga peserta didik tidak akan melakukan 

tindakan yang tidak baik tersebut. Demikian juga apabila peseta didik  menghasilkan sesuatu 

yang inovatif, memperoleh prestasi, jujur, disiplin, dan lain-lain maka di beri apresiasi. 

 Beberapa keteladanan yang menonjol dibidang karakter kewirausahaan yang telah 

dilakukan. Kepala sekolah SMKN 2 Pengasih selalu disiplin datang tepat waktu meskipun 

rumahnya cukup jauh dari sekolah yaitu di Gunungkidul.  Tenaga profesional (tukang dan 

teknisi) yang bekerja di teaching factory secara langsung juga memberikan teladan kepada 

siswa bagaimana pemikiran, sikap dan perilaku ketika sedang bekerja.  

 

 

 



15 
 

6) Penguatan 

Penguatan dilakukan dengan komunikasi yang terus-menerus yang berkaitan dengan 

nilai, norma, dan kebiasaan-kebiasaan di bidang kewirausahaan. Beberapa penguatan yang 

telah dilakukan oleh pihak sekolah antara lain: (a) penegakkan aturan atau tata tertib sekolah 

(b) pembiasaan-pembiasaan yang diprogramkan pihak sekolah, (c)  pemasangan slogan-

slogan yang bermuatan nilai, norma, kewirausahaan, (d) penyediaan majalah dinding untuk 

memfasilitasi kegiatan kewirausahaan, (e) penghargaan kepada para guru, siswa, atau kelas 

tertentu yang memperlihatkan prestasi di bidang kewirausahaan, (f) penataan fisik 

lingkungan sekolah, seperti pemasangan piala di ruang customer service yang 

menggambarkan penghargaan terhadap prestasi yang telah diraih. 

 Penguatan juga dilakukan bersama-sama dengan pihak eksternal sekolah, seperti: 

(a) jalinan kerjasama dengan toko bangunan disekitar sekolah untuk menjualkan produk hasil 

mata pelajaran produktif seperti: conblok, batako, washtafel, bak mandi keramik, genting, (b) 

jalinan kerjasama dengan pemda untuk menjalankan bengkel mobil/motor, jalinan kerjasama 

dengan PSMK untuk membuat laptop zyrex, LCD viewer esemka dan mesin CNC. 

 

7) Penciptaan Komunitas Kewirausahaan di sekolah 

 Berbagai komunitas telah tercipta di sekolah. Masing-masing komunitas memiliki 

kegiatan dan tujuan yang berbeda-beda. Komunitas dibidang kewirausahaan yang telah 

terjalin di sekolah adalah: (a) komunitas siswa student company yang mengelola semecam 

perusahaan di dalam sekolah yang memproduksi barang berupa inverter, (b) komunitas 

siswa dalam kegiatan Keterampilan dan kewirausahaan yang diisi dengan kegiatan 

pembuatan berbagai macam barang kerajinan seperti: taplak meja, bungkus kado, bazaar 

kewirausahaan, (c) komunitas siswa yang tergabung dalam kegiatan teaching factory di 

bengkel kayu maupun di bengkel mobil/motor. 

 

8) Pemberian kesempatan kepada siswa untuk melakukan aksi kewirausahaan 

 Pihak sekolah telah memberikan kesempatan sepenuhnya kepada warga sekolah 

untuk melakukan aksi nyata di bidang kewirausahaan. Berbagai aksi kewirausahaan yang 

dilakukan murni atas inisiatif siswa antara lain: (a) pembuatan makanan kecil dan makan 

siang oleh siswa dan dijual guru maupun kepada sesama siswa, (b) pembuatan kaos 

berbagai ukuran yang dijual kepada sesama siswa, (c) pengelolaan koperasi siswa yang 

diserahkan kepada siswa dengan arahan guru pembimbing, sehingga siswa dapat 
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menitipkan barang dagangan di koperasi siswa, (d) bazaar kewirausahaan berupa penjualan 

berbagai makanan kecil dan alat tulis yang dilakukan pada saat pendaftaran siswa baru. 

 

9) Peningkatan Motivasi Warga Sekolah dalam Penerapan Karakter Kewirausahaan 

 Berbagai upaya telah dilakukan pihak sekolah dalam rangka meningkatkan motivasi 

warga sekolah untuk melalukan kegiatan kewirausahaan. Melalui rapat-rapat guru telah 

seringkali disinggung tentang kegiatan kewirausahaan. Beberapa ahli kewirausahaan telah 

diundang ke sekolah untuk memberikan ceramah tentang kewirausahaan. Selain itu siswa 

juga dibawa ke industri untuk mengamati kegiatan kewirausahaan secara langsung. Bahkan 

perusahaan GE Lighting telah memberikan pelatihan  kewirausahaan kepada siswa-siswa 

SMK.  

 

10) Pengembangan  Kepemimpinan Entrepreneurship Kepala Sekolah 

 Kepemimpinan entrepreneurship Kepala SMK sangat dibutuhkan untuk 

melaksanakan pendidikan karakter kewirausahaan di SMK. Kepemimpinan entrepreneurship 

merupakan kepemimpinan yang mengimplementasikan nilai-nilai kewirausahaan di dalam 

gaya kepemimpinannya. Kepala sekolah SMK dalam penelitian ini telah 

mengimplementasikan kepemimpinan entrepreneurship sebagai perwujudan dari kompetesi 

kewirausahaan yang dimilikinya. Pendidikan karakter kewirausahaan telah diupayakan untuk 

dikembangkan melalui kultur sekolah. Setiap peluang yang dimiliki sekolah selalu direspon 

dengan baik, dengan memanfaatkan semua sumberdaya yang dimiliki sekolah. Upaya-upaya 

yang kreatif dan inovatif telah banyak dikembangkan. Melalui kepemimpinan 

entrepreneurship, kepala sekolah telah berhasil bertindak sebagai government entrepreneur. 

 

KESIMPULAN  

Pendidikan karakter kewirausahaan yang dilakukan melalui kultur sekolah telah 

terbukti dapat menumbuhkan karakter kewirausahaan warga sekolah di SMK. Proses 

pendidikan karakter kewirausahaan melalui kultur sekolah di SMK dapat dilakukan melalui 

beberapa pendekatan yaitu: (1) kegiatan belajar mengajar terintegrasi, (2) kegiatan 

ekstrakurikuler, (3) kegiatan pengembangan diri, (4) pendidikan karakter kewirausahaan 

melalui pembiasaan, (5) pendidikan karakter kewirausahaan dengan pendekatan 

keteladanan, (6) penguatan, (7) penciptaan komunitas kewirausahaan di sekolah, (8)  

pemberian kesempatan kepada siswa untuk melakukan aksi kewirausahaan, (9) peningkatan 
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motivasi warga sekolah dalam penerapan karakter kewirausahaan, dan (10) pengembangan  

kepemimpinan entrepreneurship kepala sekolah. 
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