
 
 

i 
 

STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 

BERBASIS KEWIRAUSAHAAN UNTUK 

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI 

SISWA DI SMK DARUL FIKRI BRINGIN KAUMAN 

PONOROGO 

 

TESIS 

 

 

Oleh: 

Sucipto 

NIM: 212217045 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  

PONOROGO 

PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN 

ISLAM 

NOVEMBER 2019 



 
 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 
 

STRATEGI KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH 

BERBASIS KEWIRAUSAHAAN UNTUK 

MENINGKATKAN KEMANDIRIAN EKONOMI 

SISWA DI SMK DARUL FIKRI BRINGIN KAUMAN 

PONOROGO 

 

TESIS 

 

Diajukan kepada Pascasarjana 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo 

untuk Memenuhi Tugas Akhir dalam 

Menyelesaikan Program Manajemen Pendidikan Islam  

 

 

Oleh: 

Sucipto 

NIM: 212217045 

 

 

 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  

PONOROGO 

PASCASARJANA 

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN 

ISLAM 

NOVEMBER 2019 



 
 

iv 
 

 

 
 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

PASCASARJANA 
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016 

Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 

Website: www.iainponorogo.ac.id email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id 

  

Kepada Yth. 

Direktur Pascasarjana 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 

Institut Agama Islam Negeri  

Ponorogo 

Di  

Ponorogo 

NOTA PERSETUJUAN 

Assalamu ‘alaikum Wr.Wb. 

Setelah membaca, meneliti, membimbing, dan melakukan perbaikan 

seperlunya, maka tesis saudara:  

Nama  : Sucipto 

NIM  : 212217045 

Dengan Judul : Setrategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis 

  Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Kemandirian  

  Ekonomi Siswa di SMK Darul Fikri Bringin Kauman  

  Ponorogo 

Telah kami setujui dan dapat diajukan untuk memenuhi tugas akhir dalam 

menempuh Pascasarjana (S2) pada Program Studi Manajemen Pendidikan 

Islam. 

Dengan ini kami ajukan tesis tersebut pada bidang sidang tesis yang 

diselenggarakan oleh tim penguji yang ditetapkan oleh Direktur Pascasarjana. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Ponorogo, 30 November 2019 

 

 

Nur Kolis, Ph.D 

NIP. 197106231998031002 



 
 

v 
 

 

 
 

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

PASCASARJANA 
Terakreditasi B sesuai SK BAN-PT Nomor: 2619/SK/BAN-PT/AK-SURV/PT/XI/2016 

Alamat: Jl. Pramuka 156 Ponorogo 63471 Telp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893 

Website: www.iainponorogo.ac.id email: pascasarjana@stainponorogo.ac.id 

  

   

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN TESIS 

Tesis yang berjudul “Strategi Kepemimpinan KepalaSekolah Berbasis 

Kewirausahaan Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Siswa diSMK 

Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo” yang ditulis oleh Sucipto, NIM: 

212217045, telah dipertahankan di depan dewan penguji Tesis, dan telah 

diperbaiki sesuai dengan saran-saran Tim Penguji pada ujian Tesis 28 Januari 

2020. 

TIM PENGUJI: 

1. Ketua Sidang:  

Dr. Abid Rohmanu, M.H.I 

NIP 197602292008011008 

2. Penguji Utama: 

Dr. Umi Rohmah, M.Pd.I 

NIP 197608202005012002 

3. Penguji: 

Nur Kolis, Ph.D 

NIP 197106231998031002 

 

 

(……………………………….) 

Tanggal: 10 Februari 2020 

 

 

(…………………………………) 

Tanggal: 10 Februari 2020 

 

 

 

(…………………………………) 

Tanggal: 10 Februari 2020 

 

 

Ponorogo, 10 Februari 2020 

Mengesahkan,  

Direktur Pascasarjana IAIN Ponorogo 

 

 

Dr. Aksin, SH., M.Ag 

NIP 197407012005011004 

 

 

 



 
 

vi 
 

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama   : Sucipto 

NIM   : 212217045 

Program Studi  : Manajemen Pendidikan Islam 

Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri  

      (IAIN) Ponorogo 

 

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “Strategi 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Kewirausahaan untuk Meningkatkan 

Kemandirian Ekonomi Siswa di SMK Darul Fikri Bringin Kauman 

Ponorogo”adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalamnya tidak terdapat 

bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan 

penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika 

keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya 

pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia 

menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya. 

 

Ponorogo, 30 November 2019 

Penulis 

 

 

 

 

Sucipto 

 

 

 

 

 



 
 

vii 
 

ABSTRACT 

Sucipto, 2019. Entrepreneurship-Based Principal Leadership Strategies to 

Increase Economic Independence of Students at SMK Darul Fikri Bringin 

Kauman Ponorogo. Thesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Advisor: Nur 

Kolis, Ph.D 

Keywords: Strategy, leadership, entrepreneurship, economic independence. 

Vocational High Schools (SMK) as prospective labor producers need to 

pay attention to the advantages of their graduates, both comparative and 

competitive advantages. To produce competitive graduates in their fields, 

principals need to have an entrepreneurial-based leadership strategy. Principal 

of SMK Darul Fikri Kauman Ponorogo is one of the school principals who is 

implementing entrepreneurial-based leadership strategies.  

This study aims to: (1) criticize the leadership strategies of 

entrepreneurship-based principals to improve student independence at SMK 

Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo; (2) discuss the challenges faced by the 

Head of SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo in implementing 

entrepreneurial-based leadership strategies to increase student independence. 

(3) find out the profile of economic independence of  Ponorogo students at 

SMK Darul Fikri Bringin Kauman  

Qualitative research methods, data collection techniques using 

observation, interviews, and documentation. The collected data were analyzed 

using data reduction techniques, data display and conclution 

drawing/verification. 

This study produces findings: (1) Entrepreneurship-based leadership 

strategies implemented by the head of the SMK Darul Fikri Bringin Kauman 

Ponorogo include: the cultivation of entrepreneurial spirit, Sustainable Business 

Renewal strategies, ATM (Observe Modified Modification) strategies, school 

marketing strategies, application of timely behavior, the application of 

appropriate behavior promises, fulfilling school social responsibilities, and 

carrying out educational innovations. Educational innovations made by the 

head of the SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo, among others: facility 

innovation and administrative innovation. (2) The challenges faced by the 

headmaster of SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo in implementing 

their leadership strategy include: teachers' unequal understanding of the 

importance of innovation, diverse emotional conditions of teachers that affect 

the spirit of teacher performance, and the availability of funds that are not 

continuous. In facing these challenges the policy taken is sometimes to be firm 

with teachers and employees, sometimes to be soft especially regarding 

guidance to students. (3) economic independence of SMK Darul Fikri students, 

among others; while still in school, students are able to manage school-owned 

businesses, such as motorcycle repair shops, laundrays, refill drinking water, 

and school cooperatives. Darul Fikri Vocational School graduates are 

independent in working, independent in establishing a business, and 

independent in managing a privately owned business 
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يخزصزح َجذح  
 

 فٙ نهطالة االلزصبد٘ االطزمالل سٚبدح أخم يٍ األعًبل رٚبدح عهٗ انمبئًخ انزئٛظٛخ انمٛبدح اطززارٛدٛبد

 .ثٕرٔغٕ كبٔيبٌ ثزٍُٚٛ فكز٘ دارٔل انًُٓٛخ انثبَٕٚخ انًذرطخ

 

 ، خزٚدٛٓى ثًشاٚب االْزًبو إنٗ انًسزًهٍٛ انعًم يُزدٕ ٚسزبج كًب انًُٓٛخ انثبَٕٚخ انًذارص

 ٚسزبج ، يدبالرٓى فٙ انًُبفظخ عهٗ لبدرٍٚ خزٚدٍٛ إلَزبج. انزُبفظٛخ أٔ انُظجٛخ انًشاٚب طٕاء

 دارٔل انًُٓٛخ انثبَٕٚخ يذٚز يذرطخ .انزٚبدح عهٗ يجُٛخ لٛبدٚخ إطززارٛدٛخ نذٚٓى ٚكٌٕ أٌ إنٗ انًذٚزٌٔ

 عهٗ انمبئًخ انمٛبدح اطززارٛدٛبد ُٚفذ انذ٘ انًذارص يذٚز٘ أزذ ْٕ ثٕرٔغٕ كبٔيبٌ ثزٍُٚٛ فكز٘

 .األعًبل رٚبدح

 رٔذ عهٗ انًعزًذٍٚ نهًذٚزٍٚ انمٛبدٚخ االطززارٛدٛبد اَزمبد( 1: )إنٗ انذراطخ ْذِ رٓذف

 كبٔيبٌ ثزٍُٚٛ فكز٘ دارٔل انًُٓٛخ انثبَٕٚخ يذٚز يذرطخ فٙ انطالة اطزمالنٛخ نزسظٍٛ انًجبدرح

 ثزٍُٚٛ فكز٘ دارٔل انًُٓٛخ انثبَٕٚخ يذٚز يذرطخ رئٛض ٕٚاخٓٓب انزٙ انزسذٚبد يُبلشخ( 2) ثٕرٔغٕ ؛

( 3. )انطالة اطزمالنٛخ نشٚبدح انًجبدرح رٔذ عهٗ انمبئًخ انمٛبدح اطززارٛدٛبد رُفٛذ فٙ ثٕرٔغٕ كبٔيبٌ

 دارٔل انًُٓٛخ انثبَٕٚخ يذٚز يذرطخ فٙ ثَٕٕرٔغٕ نطالة االلزصبد٘ االطزمالل صٕرح عهٗ رعزف

 .ثٕرٔغٕ كبٔيبٌ ثزٍُٚٛ فكز٘

 رى ٔلذ. ٔانٕثبئك ٔانًمبثالد انًالزظخ ثبطزخذاو انجٛبَبد خًع ٔرمُٛبد ، انُٕعٙ انجسث طزق

 .انزسمك/  انزطى ٔ انجٛبَبد ٔعزض ، انجٛبَبد يٍ انسذ رمُٛبد ثبطزخذاو خًعٓب رى انزٙ انجٛبَبد رسهٛم

 انزٙ األعًبل رٚبدح عهٗ انمبئًخ انمٛبدح اطززارٛدٛبد رشًم( 1: )َزبئح عٍ انذراطخ ْذِ أطفزد

 ، انًجبدرح رٔذ رًُٛخ:  ثٕرٔغٕ كبٔيبٌ ثزٍُٚٛ فكز٘ دارٔل انًُٓٛخ انثبَٕٚخ يذرطخ رئٛض َفذْب

 ،( انزعذٚم يزالجخ رعذٚم) ٔاطززارٛدٛبد ، انًظزذايخ انزدبرٚخ األعًبل ردذٚذ ٔاطززارٛدٛبد

 انظهٕن ٔعٕد ٔرطجٛك ، انًُبطت انٕلذ فٙ انظهٕن رطجٛك ، انًذرطٙ انزظٕٚك ٔاطززارٛدٛبد

 االثزكبراد. انزعهًٛٛخ االثزكبراد ٔرُفٛذ ، انًذرطٛخ االخزًبعٛخ ثبنًظؤٔنٛبد ٔانٕفبء ، انًُبطجخ

 ثٍٛ يٍ ، ثٕرٔغٕ كبٔيبٌ ثزٍُٚٛ فكز٘ دارٔل انًُٓٛخ انثبَٕٚخ يذرطخ رئٛض ثٓب لبو انزٙ انزعهًٛٛخ

 يذرطخ يذٚز ٕٚاخٓٓب انزٙ انزسذٚبد رشًم( 2) . اإلدار٘ ٔاالثزكبر انًُشآد اثزكبر: أخزٖ أيٕر

 فٓى: ٚهٙ يب انمٛبدٚخ إطززارٛدٛزٓى رُفٛذ فٙ ثٕرٔغٕ كبٔيبٌ ثزٍُٚٛ فكز٘ دارٔل انًُٓٛخ انثبَٕٚخ

 رٔذ عهٗ رؤثز انزٙ نهًعهًٍٛ انًزُٕعخ انعبطفٛخ ٔانظزٔف ، االثزكبر ألًْٛخ انًزكبفئ غٛز انًعهًٍٛ

 فٙ انًزجعخ انظٛبطخ ركٌٕ ، انزسذٚبد ْذِ يٕاخٓخ فٙ. يظزًزح نٛظذ انزٙ األيٕال ٔرٕافز ، انًعهى أداء

ًَب ، ٔانًٕظفٍٛ انًعهًٍٛ يع زبسيخ األزٛبٌ ثعط  ثبنزٕخّٛ ٚزعهك فًٛب خبصخ َبعًخ ركٌٕ ٔأزٛب

 ثٕرٔغٕ كبٔيبٌ ثزٍُٚٛ فكز٘ دارٔل انًُٓٛخ انثبَٕٚخ يذرطخ نطالة االلزصبد٘ االطزمالل( 3. )نهطالة

 نهًذارص انًًهٕكخ انزدبرٚخ األعًبل إدارح ًٚكُٓى ، انًذرطخ فٙ انطالة ٚشال ال ثًُٛب ؛ آخزٍٚ ثٍٛ يٍ ،

. انًذرطٛخ ٔانزعبَٔٛبد ، انشزة يٛبِ رعجئخ ٔإعبدح ، ٔانًغبطم ، انُبرٚخ انذراخبد رصهٛر يسالد يثم ،

 فٙ ٔيظزمهٌٕ أعًبل رؤطٛض فٙ ٔيظزمهٌٕ انعًم فٙ يظزمهٌٕ انًُٓٛخ فكز٘ دار يذرطخ خزٚدٙ

 خبصخ يهكٛخ يًهٕكخ أعًبل إدارح
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ABSTRAK 

Sucipto, 2019. Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Kewirausahaan 

Untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Siswa di SMK Darul Fikri 

Bringin Kauman Ponorogo. Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan 

Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 

Pembimbing: Nur Kolis, Ph.D 

Kata Kunci: Strategi, kepemimpinan, kewirausahaan, kemandirian ekonomi.  

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai produsen calon tenaga kerja 

perlu memperhatikan keunggulan lulusannya, baik keunggulan komparatif 

maupun kompetitif. Untuk menghasilkan lulusan yang kompetitif di bidangnya 

kepala sekolah perlu memiliki strategi kepemimpinan yang berbasis 

kewirausahaan. Kepala SMK Darul Fikri Kauman Ponorogo adalah salah satu 

kepala sekolah yang menerapkan strategi kepemimpinan berbasis 

kewirausahaan.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkritisi strategi kepemimpinan 

kepala sekolah berbasis kewirausahaan untuk meningkatkan kemandirian 

ekonomi siswa di SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo; (2) membahas 

tantangan yang dihadapi Kepala SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo 

dalam menerapkan strategi kepemimpinan berbasis kewirausahaan untuk 

meningkatkan kemandirian ekonomi siswa. (3) mengetahui profile kemandirian 

ekonomi siswa SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo 

Metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan 

observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul dianalisis 

menggunakan teknik data reduction, data display dan conclution 

drawing/verification.  

Penelitian ini menghasilkan temuan: (1) Strategi kepemimpinan berbasis 

kewirausahaan yang diterapkan oleh kepala SMK Darul Fikri Bringin Kauman 

Ponorogo antara lain: penanaman jiwa kewirausahaan, strategi pembaruan 

usaha berkelanjutan, strategi ATM (Amati Tiru Modifikasi), strategi pemasaran 

sekolah, penerapan perilaku tepat waktu, penerapan perilaku tepat janji, 

memenuhi tanggung jawab sosial sekolah, dan melakukan inovasi pendidikan. 

Inovasi pendidikan yang dilakukan kepala SMK Darul Fikri Bringin Kauman 

Ponorogo anatara lain: inovasi kurikulum, inovasi fasilitas dan inovasi 

administrasi. (2) Tantangan yang dihadapi kepala kepala SMK Darul Fikri 

Bringin Kauman Ponorogo dalam menerapkan strategi kepemimpinannya 

antara lain: pemahaman guru yang beragan tentang inovasi, kondisi emosional 

guru yang beragam berpengaruh terhadap kinerja guru, dan ketersediaan dana 

yang tidak kontinu. Dalam menghadapi tantangan tersebut kebijakan yang 

diambil adalah kadang bersikap tegas kepada guru dan karyawan, kadang 

bersikap lunak terutama mengenai bimbingan kepada siswa. (3)  kemandirian 

ekonomi siswa SMK Darul Fikri antara lain; selama masih sekolah, para siswa 

mampu mengelola usaha milik sekolah, seperti bengkel motor, laundray, air 

minum isi ulang, dan koperasi sekolah. Para lulusan SMK Darul Fikri mandiri 

dalam bekerja, mandiri dalam mendirikan usaha, dan mandiri dalam mengelola 

usaha milik pribadi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Kepala sekolah adalah pimpinan tertinggi sekolah yang bertanggung 

jawab penuh terhadap maju-mundurnya lembaga yang dipimpinnya. Mereka 

adalah penanggung jawab atas pelaksanaan keseluruhan proses pendidikan 

dan pengajaran di sekolah. Dalam pelaksanaan tugasnya seorang kepala 

sekolah/madrasah memiliki fungsi atau peran lain selain sebagai seorang 

pemimpin. Selain seorang pemimpin, kepala sekolah juga mempunyai peran 

sebagai manajer, administrator, pendidik, supervisor, pembimbing, pencipta 

iklim sekolah dan sebagai seorang entrepreneur (wirausaha).
1
 

Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 13 tahun 2007 

menentukan salah satu syarat menjadi seorang kepala sekolah/madrasah 

harus memiliki kompetensi entrepreneur (wirausaha). Sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan itu, kepala sekolah yang memiliki kompetensi 

entrepreneur dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam memimpin dan 

mengelola organisasi sekolah secara efektif, efisien, produktif, dan 

akuntabel agar mampu bersaing dengan sekolah lain. Seorang kepala 

sekolah yang berjiwa entrepreneur (wirausaha) tentu mampu memilih dan 

menerapkan strategi yang tepat demi keberhasilan dalam memimpin 

sekolahnya.  

                                                           
1
 Imam Musbikin, Menjadi Kepala Sekolah Yang Hebat (Riau: Zanafa Publishing, 2013), 1. 
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Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai produk calon tenaga 

kerja perlu memperhatikan keunggulan lulusannya baik keunggulan 

komparatif maupun kompetitif. Keunggulan komparatif merupakan 

keunggulan dalam menghasilkan barang/jasa dengan biaya yang lebih 

hemat, mutu yang lebih hebat, dan waktu yang lebih tepat.
2
  

Keunggulan kompetitif merupakan kemampuan daya saing lulusan 

SMK dalam tawar-menawar jasa yang dimilikinya di pasaran. Keunggulan 

kompetitif ini juga dimaknai dengan kemampuan daya saing lulusan SMK 

dalam mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja maupun dalam menciptakan 

lapangan kerja sendiri sebagai wirausahawan.
3
 

Untuk menyiapkan lulusan SMK yang kompetitif ini kepala sekolah 

harus memiliki strategi kepemimpinan yang tepat terutama strategi 

kepemimpinan yang berbasis kewirausahaan. Selama ini beberapa kepala 

sekolah masih cenderung berperan sebagai manajer dalam memimpin 

sekolahnya, akibatnya ia lebih fokus pada urusan administrasi dan sistem 

sekolah dari pada urusan pemberdayaan guru dan peningkatan proses dan 

hasil pembelajaran siswa.  

Pembahasan berkaitan dengan masalah kepemimpinan kepala 

sekolah membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di SMK 

Darul Fikri Bringin Kauman Ponorgo. Kepemimpinan Sutikno, ST., Kepala 

SMK Darul Fikri sangat tegas dan disiplin sehingga menimbulkan 

                                                           
2
 Husaini Usman dan Nuryadin Eko Raharjo, “Strategi Kepemimpinan Pembelajaran 

Menyongsong Implementasi Kurikulum 2013”,  Jurnal Cakrawala Pendidikan, Vol. XXXII No. 

1 (Februari 2013), 1. 
3
 Ibid. 
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kontroversi bahkan banyak guru yang tidak suka dengan sikapnya yang 

dianggap terlalu tegas.
4
  

Tapi di sisi lain, sejak dipimpin oleh Sutikno, ST., SMK Darul Fikri 

menjadi lebih maju, baik secara fisik maupun prestasi, karena kepala SMK 

Darul Fikri menerapkan dan menanamkan jiwa entrepreneur 

(kewirausahaan) dengan mendirikan berbagai usaha yang dikelola langsung 

oleh siswa sekolah tersebut. Usaha-usaha yang dimiliki SMK Darul Fikri 

antara lain: bengkel motor, air minum isi ulang, koperasi sekolah, dan BMT. 

Dengan didirikannya usaha milik sekolah tersebut, siswa dididik 

untuk mandiri dalam mengelola usaha maupun mandiri dalam bekerja. 

Kepala SMK Darul Fikri juga menanamkan jiwa kewirausahaan ke dalam 

jiwa siswa, sejak awal siswa masuk SMK Darul Fikri. Penanaman jiwa 

kewirausahaan itu kemudian dikuatkan dengan praktik mengelola usaha 

milik sekolah, selama siswa sekolah di SMK Darul Fikri.  

Berdasarkan latar belakang di atas maka hal ini menarik untuk 

diadakan penelitian dengan judul “Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Berbasis Kewirausahaan untuk Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Siswa 

di SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana strategi kepemimpinan kepala sekolah berbasis 

kewirausahaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi siswa di SMK 

Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo?  

                                                           
4
 Sarifuddin, wawancara, Ponorogo, 13 September 2018.  
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2. Apa tantangan yang dihadapi Kepala SMK Darul Fikri Bringin Kauman 

Ponorogo dalam menerapkan strategi kepemimpinan berbasis 

kewirausahaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi siswa? 

3. Bagaimana profile kemandirian ekonomi siswa SMK Darul Fikri Bringin 

Kauman Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mengkritisi strategi kepemimpinan kepala sekolah berbasis 

kewirausahaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi siswa di SMK 

Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo. 

2. Untuk membahas tantangan yang dihadapi Kepala SMK Darul Fikri 

Bringin Kauman Ponorogo dalam menerapkan strategi kepemimpinan 

berbasis kewirausahaan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi 

siswa. 

3. Untuk mengetahui profile kemandirian ekonomi siswa SMK Darul Fikri 

Bringin Kauman Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna atau bermanfaat antara 

lain: 

1. Manfaat Teoretis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang strategi kepemimpinan 

kepala sekolah berbasis kewirausahaan untuk meningkatkan 



 
 

5 
 

kemandirian ekonomi siswa di SMK Darul Fikri Bringin Kauman 

Ponorogo. 

b. Menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut tentang strategi 

kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan untuk 

meningkatkan kemandirian ekonomi siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo, hasil penelitian 

ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian untuk 

mengembangkan strategi kepemimpinan kepala sekolah berbasis 

kewirausahaan. 

b. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan masukan untuk turut mendukung usaha penerapan strategi 

kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan di sekolah-

sekolah pada umumnya dan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

pada khususnya, demi terlaksananya pembangunan manusia 

Indonesia seutuhnya. 

E. Kajian Terdahulu 

Masalah strategi kepemimpinan kepala sekolah, maupun masalah 

kewirausahaan di sekolah, secara terpisah telah diteliti oleh beberapa 

peneliti yang terdahulu, namun pembahasannya berbeda dengan 

pembahasan penelitian ini. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut sangat 

membantu penelitian ini terutama sebagai acuan dalam pembahasan 

penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu tersebut antara lain: 
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Subijanto, 2012. Analisis Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah 

Menengah Kejuruan. Sekretaris Balitbang Kemendikbud Jakarta Pusat ini 

dalam penelitiannya menghasilkan temuan: Penyelenggaraan pendidikan 

kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan belum didukung oleh sarana 

prasarana pelatihan/praktik yang memadahi, pola kerja sama 

penyelenggaraan pendidikan kewirausahaan antara SMK dengan dunia 

usaha dan industri belum dirumuskan secara operasioanal, dan 

penyelenggaraan pendidikan kejuruan belum dikelola secara optimal, 

khususnya dalam hal kerja sama dan sharing berbagai sarana pembelajaran.
5
 

Perbedaan penelitian Subijanto dengan penelitian ini adalah bahwa 

Subijanto berusaha menganalisis pendidikan kewirausaan yang sudah 

dimasukkan ke dalam kurikulum dan diajarkan kepada siswa SMK, 

sedangkan tema kewirausahaan dalam penelitian ini adalah dasar atau basis 

yang diterapkan sebagai strategi oleh Kepala SMK Darul Fikri dalam 

memimpin lembaga pendidikan yang dipimpinnya. 

Abdul Hakim, Staf Pengejar Program Magister Manajemen Unissula 

Semarang, 2010. Model Pengembangan Kewirausahaan Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK) dalam menciptakan Kemandirian Sekolah. Penelitian ini 

menghasilkan temuan bahwa kebijakan diimplementasikannya 

kewirausahaan di sekolah rata-rata diapresiasi baik oleh para guru maupun 

siswa, namun dalam realitasnya banyak SMK yang belum memiliki 

roadmap yang jelas tentang pengembangan kewirausahaan di SMK, jejaring 

                                                           
5
 Subijanto, “Analisis Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah Menengah Kejuruan”,  Jurnal 

Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 18 No. 2 (Juni 2012), 1. 
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dengan dunia industri yang masih rendah menyebabkan pembelajaran 

kewirausahaan di sekolah belum efektif.
6
 

Hampir sama dengan penelitian Subijanto, Abdul Hakim berusaha 

meneliti model yang cocok untuk diterapkan dalam mengembangan 

pendidikan kewirausahaan yang sudah masuk dalam kurikulum di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), perbedaan penelitian Abdul Hakim dengan 

penelitian, Abdul Hakim tidak meneliti strategi kepemimpinan berbasis 

kewirausahaan yang diterapkan kepala sekolah dalam memimpin 

lembaganya.  

Penelitian tentang strategi kepemimpinan kepala sekolah dilakukan 

oleh Rabiyatul Adawiyah, Mahasiswa Pascasarjana Konsentrasi Pendidikan 

Agama Islam UIN Malang, 2014. Strategi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pempelajaran di SMAN 1 Pandaan. Fokus kajian 

dalam penelitian tersebut adalah tentang cara-cara peningkatan mutu 

pembelajaran bagi siswa SMAN 1 Pandaan.
7
 Dengan demikian 

perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada basis strategi yang 

diterapkan oleh kepala sekolah dalam memimpin lembaganya.  

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan penelitian kualitatif 

yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami secara 

                                                           
6
 Abdul Hakim, “Model Pengembangan Kewirausahaan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

dalam Menciptakan Kemandirian Sekolah”, Jurnal Riptek, Vol. 4, No. 1, (2010). 13. 
7
 Rabiyatul Adawiyah, “Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di 

SMAN I Pandaan”, dalam  http://lib.uin-malang-ac.id?mod=th detail&id=07110156 (diakses 7 

Oktober 2014). 7. 



 
 

8 
 

mendalam, mencari makna dibalik apa yang dikatakan dan dilakukan 

oleh subjek dan komunitas yang diteliti, untuk dipaparkan dan dianalisa 

lebih terperinci, hingga kemudian dapat diambil kesimpulannya.
8
 

Alasan penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif karena 

data yang terkumpul masih bersifat umum, yang perlu untuk dijabarkan 

dan dijelaskan lebih lanjut sehingga data yang ada tidak mungkin 

diteliti menggunakan metode penelitian kuantitatif yang menggunakan 

kuesioner atau tes dan hasilnya berupa hitungan statistik dan angka-

angka. 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak sebagai instrumen 

utama. Dalam hal ini Penulis harus berada di lapangan dalam jangka 

waktu yang memadai, untuk melakukan pengamatan (observasi), 

wawancara serta melakukan analisis terhadap dokumen dengan tujuan 

untuk mengumpulkan data.
9
 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di SMK Darul Fikri Ponorogo, yang 

beralamat di Desa Bringin Kauman Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi 

penelitian ini karena SMK Darul Fikri karena sekolah ini tidak hanya 

melatih siswa untuk mandiri dalam ekonomi tetapi juga mendidik siswa 

untuk mengelola usaha ekonomi yang didasari oleh nilai-nilai 

keislaman.  

                                                           
8
 Nusa Putra dan Santi Lisnawati, Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2012), 57. 
9
 Ibid.57. 



 
 

9 
 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data primer dan 

data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari hasil 

pengumpuan data yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Yaitu data yang 

Penulis kumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. 

Data primer tersebut antara lain: 

Data tentang jenis usaha yang dimiliki SMK Darul Fikri 

Ponorogo, data tentang strategi kepemimpinan kepala sekolah berbasis 

kewirausahaan di SMK Darul Fikri Ponorogo, dan data tentang kendala 

atau hambatan yang dihadapi Kepala SMK Darul Fikri Ponorogo dalam 

menerapkan strategi kepemimpinannya. Data-data tersebut bersumber 

hasil wawancara dengan kapala SMK Darul Fikri Ponorogo. 

Selain itu data primer dalam penelitian ini adalah data tentang 

proses pelaksanaan strategi kepemimpinan kepala sekolah berbasis 

kewirausahaan di SMK darul Fikri Ponorogo. Data tersebut peneliti 

dapatkan dari hasil observasi (pengamatan langsung) mengenai 

penerapan kepemimpinan berbasis kewirausahaan kepala SMK Darul 

Fikri Ponorogo.   

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui 

pengumpulan data yang dilakukan oleh orang lain yang ada kaitannya 

dengan judul penelitian ini. Dalam hal ini Penulis mengambil data dari 
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buku-buku, internet serta dokumen-dokumen tertulis lainnya yang 

sesuai dengan pembahasan dalam penelitian ini. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah para informan antara 

lain: 

1) Sutikno, ST., Kepala SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo. 

Dari Sutikno, peneliti akan menggali data tentang strategi 

kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan yang 

diterapkan di SMK Darul Fikri, serta tantangan yang dihadapi 

Sutikno dalam menerapkan strategi kepemimpinannya. 

2) M. Sarifuddin, ST, guru SMK Darul Fikri Bringin Kauman 

Ponorogo. Dari Sarifuddin Penulis akan menggali data usaha-usaha 

yang dimiliki SMK Darul Fikri yang dikelola oleh siswa. 

3) Beberapa siswa SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo. Dari 

siswa SMK Darul Fikri Penulis akan menggali data tentang 

kemandirian ekonomi siswa dalam mengelola usaha milik sekolah. 

5. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian dalam ini meliputi: 

a. Tahap pra lapangan, antara lain; meliputi menyusun rencana 

penelitian, memilih lokasi penelitian, mengurus izin penelitian, 

melakukan kunjungan awal di lokasi penelitian, menggali dan 

memanfaatkan informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian yang 

yang berkaitan dengan etika penelitian. 
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b. Tahap pekerjaan lapangan, diantaranya; pemahaman terhadap latar 

belakang penelitian, mempersiapkan instrumen wawancara dan 

instrumen observasi untuk dibawa ke lokasi penelitian dan berperan 

serta dalam mengumpulkan data di lapangan. 

c. Tahap analisis data yang meliputi pemaparan data hasil penelitian 

dan menganalisisnya setelah data dipaparkan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan beberapa 

metode diantaranya: 

a. Observasi, adalah tindakan yang disengaja unutkmengamati gejala-

gelaja dan fenomena tertentu. Kegiatan dalam observasi meliputi 

tindakan memperhatikan fenomena secara akurat, mencatat 

fenomena yang muncul, dan memperhatikan hubungan antar aspek 

dalam fenomena tertentu.
10

 Dalam penelitian ini metode observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai tahapan pelaksanaan 

strategi kepemimpinan berbasis kewirausahaan di SMK Darul Fikri 

Bringin Kauman Ponorogo. 

b. Wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu 

masalah tertentu di mana dua orang atau lebih berhadap-hadapan 

secara fisik untuk membicarakan masalah tertentu.
11

 Wawancara 

kualitatif dilakukan bila Penulis bermaksud untuk memperoleh 

                                                           
10

 Ibid., 143. 
11

 Ibid., 160. 
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pengetahuan tentang makna-makna subjektif yang dipahami individu 

berkenaan dengan topik yang diteliti.   

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan wawancara mendalam 

untuk mengumpulkan data-data mengenai model strategi 

kepemimpinan berbasis kewirausahaan, data tentang profile 

kemandirian ekonomi siswa, serta data tentang kendala atau 

hambatan yang dihadapi kepala SMK Darul Fikri Bringin kauman 

Ponorogo dalam menerapkan strategi kepemimpinan berbasis 

kewirausahaan. 

c. Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan data mengenai hal-

hal atau fakta-fakta yang berupa catatan, dokumen, transkrip, buku 

surat kabar, majalah dan lain-lain yang ada kaitannya dengan 

masalah yang Penulis teliti.
12

 Dalam penelitian ini metode 

dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data catatan atau 

gambar (foto) tentang profile kemandirian ekonomi siswa SMK 

Darul Fikri maupun tentang penerapan strategi kepemimpinan kepala 

sekolah berbasis kewirausahaan di SMK Darul Fikri Bringin 

Kauman Ponorogo. 

7. Teknik Analisis Data 

Dalam menganalisis data ini Penulis menggunakan analisis 

induktif, keterangan-keterangan yang bersifat umum diperjelas menjadi 

pengertian khusus yang terperinci baik pengetahuan yang diperoleh dari 

                                                           
12

 Koentjoroningrat, Penelitian dalam Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 1998), 175. 
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lapangan maupun kepustakaan. Analisis data kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas sehingga 

datanya sudah jenuh.
13

 Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Data reduction (reduksi data) berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan cara 

mencari tema dan polanya. 

b. Data display (penyajian data) setelah data direduksi maka 

selanjutnya adalah mendisplaykan atau menyajikan data. Penyajian 

data akan peneliti lakukan dalam bentuk teks yang bersifat naratif. 

c. Conclusion drawing/verification, yaitu penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.
14

 

Jika digambarkan dalam sebuah skema maka teknik analisis data 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

data collection    data display 

 

 data reduction 

     conclution: 

     drawing/verifing 

 

Gambar 1.1 Model analisis data menurut Miles & Huberman 

 

                                                           
13

 Ibid. 
14

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif: Teori & Praktek (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

210, 211. 
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8. Pengecekan Keabsahan 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi, 

credibility (validitas internal), uji dependability (reabilitas) data, uji 

transferability (validitas eksternal), dan uji conformability 

(objektifitas).
15

 Namun yang utama dalam pengecekan keabsahan ini 

adalah uji credibility atau uji kredibilitas yaitu dengan melakukan: 

a. Perpanjangan pengamatan, yaitu peneliti mendatangi kembali orang 

yang pernah diwawancarai untuk memastikan bahwa data yang 

diperoleh benar-benar dapat dipercaya keabsahannya.  

b. Meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih 

cermat dan berkesinambungan dengan cara membaca berbagai 

referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-

dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti.  

c. Triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

d. Diskusi dengan teman sejawat, dalam hal ini peneliti akan berdiskusi 

dengan teman sesama guru yang mengajar di SMK Darul Fikri 

Bringin Kauman Ponorogo.  

e. Member check, yaitu pengecekan data yang diperoleh Penulis 

dengan mencocokkan atau menunjukkan langsung kepada si pemberi 

data.  

                                                           
15

 Nusa dan Lisnawati, Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama Islam, 35. 
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f. Analisis kasus negatif yaitu Penulis mencari data yang berbeda atau 

bertentangan dengan data yang sudah ditemukan, bila sudah tidak 

ada lagi data yang bertentangan dengan hasil temuannya berarti data 

hasil temuannya sudah dapat dipercaya.
16

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang urutan penulisan 

agar menjadi kesatuan bahasa yang utuh, maka Penulis memaparkan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: Bab Pertama, pendahuluan yang 

berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab Kedua, merupakan kajian teori yang meliputi pengertian strategi 

kepemimpinan kepala sekolah, teori kepemimpinan, gaya kepemimpinan, 

latar belakang munculnya pemimpin, karakteristik pemimpin yang berjiwa 

wirausaha, tujuan strategi kepemimpinan kepala sekolah berbasis 

kewirausahaan, tahapan implementasi strategi kepemimpinan kepala 

sekolah berbasis kewirausahaan, faktor pendukung dan penghambat 

kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan, serta kemandirian 

ekonomi siswa. 

Bab Ketiga, meliputi: gambaran umum lokasi penelitian yang 

mencakup; letak geografis SMK Darul Fikri, Sejarah singkat SMK Darul 

Fikri, visi dan misi SMK Darul Fikri, sarana dan prasarana yang dimiliki 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif R & B (Bandung: Alfabeta, 2012), 270. 
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SMK Darul Fikri, kewirausahaan di SMK Darul Fikri, setrategi 

kepemimpinan berbasis kewirausahaan kepala SMK Darul Fikri Bringin 

Kauman Ponorogo, dan strategi kepala SMK Darul Fikri Bringin Kauman 

Ponorogo dalam meningkatkan kemandirian ekonomi siswa. 

Bab Keempat berisi tantangan kepala SMK Darul Fikri dalam 

menerapkan strategi kepemimpinan berbasis kewirausahaan, yang 

mencakup analisis mengenai tantangan dan kebijakan dalam menghadapi 

tantangan tersebut. Bab Kelima, berisi kemandirian ekonomi siswa SMK 

Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo. 

Bab Keenam merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH BERBASIS KEWIRAUSAHAAN 

UNTUK MENINGKATKAN KEMANDIRIAN SISWA 

 

A. Teori Kepemimpinan 

Para pakar mendefinisikan kepemimpinan dengan definisi yang 

berbeda-beda.  

1. Menurut Hadari Nawawi kepemimpinan merupakan proses 

mengarahkan, membimbing, mengawasi tindakan dan tingkah laku orang 

lain. Kepemimpinan yaitu tindakan atau perbuatan perorangan atau 

kelompok yang menyebabkan baik orang maupun kelompok lain 

bergerak ke arah tujuan tertentu.
17

 

2. Menurut Masykur Wiratmo, kepemimpinan merupakan tindakan 

mengarahkan perilaku orang lain ke arah tercapainya suatu tertentu. 

Pengarahan dalam hal ini dimaksudkan agar orang lain bertindak dengan 

cara tertentu atau mengikuti arah tertentu.
18

 

3. Kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk 

mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau 

tingkah laku orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya.
19
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 Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan (Jakarta: PT Gunung Agung, 1997), 79. 
18

 Masykur Wiratmo, Pengantar Kewiraswastaan: Kerangka Dasar Memasuki Dunia Bisnis 

(Yogyakarta: BPFE, 1996), 173.   
19

 Ermaya Suradinata, Psikologi Kepegawaian dan Peranan Pemimpin dalam Motivasi Kerja 

(Bandung: CV Ramadan, 1997), 11.   



 
 

18 
 

4. Kepemimpinan adalah kemampuan dalam menggunakan berbagai bentuk 

kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku bawahan.
20

 

5. Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang 

supaya diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi.
21

 

6. Pada hakikatnya, kepemimpinan merupakan proses yang menyebabkan 

pihak lain menjadi sukarelawan untuk memenuhi keinginan dan target 

yang telah dirumuskan serta dicita-citakan bersama.
22

 

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah serangkaian kemampuan, sifat atau kepribadian, dan 

kewibawaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang digunakan sebagai 

sarana untuk meyakinkan orang-orang yang dipimpinnya agar 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya dengan rela, penuh 

semangat, penuh tanggung jawab, serta tidak merasa terpaksa.  

Beberapa teori kepemimpinan berikut ini membahas tentang latar 

belakang munculnya pemimpin.  

1. Teori genetis, menyatakan seseorang akan menjadi pemimpin karena 

dilahirkan untuk menjadi pemimpin. Menurut teori ini, tidak setiap orang 

bisa menjadi pemimpin, sebab hanya orang yang sejak lahir punya bakat 

dan pembawaan untuk memimpin yang bisa menjadi pemimpin. Dari 

pendapat ini muncul istilah “leaders are borned not built”.   

                                                           
20

 Syamsul Arifin, Leadership: Ilmu dan Seni Kepemimpinan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 

2012), 41. 
21

 Toha Miftah, Kepemimpinan dalam Manajemen (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 5. 
22

 Sri Rahmi, Kepemimpinan Transformasi dan Budaya Organisasi Ilustrasi di Bidang 

Pendidikan (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2014), 16. 
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2. Teori sosial, menyatakan seseorang akan menjadi pemimpin jika 

lingkungan, waktu, atau keadaan memungkinkan menjadi pemimpin. 

Setiap orang bisa menjadi pemimpin jika diberi kesempatan dan 

pembinaan untuk menjadi pemimpin, walaupun tidak mempunyai bakat 

atau pembawaan sejak lahir. Oleh karena itu muncul istilah “leaders are 

built not borned”.  

3. Teori ekologis, menyatakan bahwa untuk menjadi seorang pemimpin 

perlu bakat, dan bakat itu perlu dibina supaya berkembang. Cara untuk 

mengembangkan bakat bergantung pada lingkungan, waktu, dan 

keadaan. 

4. Teori situasi, yaitu setiap orang bisa menjadi pemimpin, tetapi dalam 

situasi tertentu karena setiap orang mempunyai kelebihan yang 

diperlukan dalam situasi itu. Akan tetapi dalam situasi lain kelebihannya 

tidak diperlukan.
23

 

Dari beberapa teori tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang 

pemimpin perlu meningkatkan kemampuan dan kecakapannya dalam 

memimpin dengan cara mengetahui dan mempelajari ruang lingkup gaya 

kepemimpinan efektif. Para ahli di bidang kepemimpinan telah meneliti dan 

mengembangkan gaya kepemimpinan yang berbeda-beda sesuai dengan 

evolusi teori kepemimpinan.  
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B. Gaya Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan bagian dari sikap yang dipakai untuk 

memberikan pengaruh kepada orang lain saat bertemu.
24

 Gaya 

kepemimpinan menjadi ciri khas yang melekat pada diri pemimpin untuk 

mempengaruhi bawahan agar mampu mencapai target yang diinginkan. 

Gaya kepemimpinan dapat diartikan sebagai sebuah cara atau tindakan yang 

dipilih serta diimplementasikan oleh seorang pemimpinan.  

Gaya kepemimpinan seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

yaitu kepribadian, intelegensi, kemampuan berkomunikasi, karakteristik dari 

anggota organisasi, danurgensi dalam mencapai tujuan. Ada pemimpin yang 

mempunyai gaya kepemimpinan yang tetap sesuai dengan keribadian dan 

intelegensinya namun ada juga pemimpin yang gaya kepemimpinannya 

berubah-ubah sesuai dengan karakteristik anggota organisasi dan urgensi 

dalam mencapai tujuan.
25

  

Gaya kepemimpinan termasuk dalam tindakan atau kepribadian yang 

dimiliki pemimpin untuk memberikan pengaruh pada bawahannya. Seorang 

seorang pemimpin perlu memiliki rancangan dan berperilaku secara 

bersama-sama dengan bawahannya dengan menggunakan pola 

kepemimpinan tertentu sesuai dengan karakter pemimpin sehingga 

menjadikangaya kepemimpinan seorang pemimpin memiliki peran penting 

sebagai pengatur dinamika yang mampu mendukung, memberikan 
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semangat, dan berkoordinasi dengan anggotanya agar tercapai target yang 

diharapkan. 

Dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang dapat diterima 

bawahan maka bawahan dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab 

mereka secara baik dan membuat organisasi yang dipimpinnya mampu  

mencapai tujuanyang diinginkan. Wujud gaya kepemimpinan ada yang 

berupa perilaku perintah (tugas) dan ada yang berupa perilaku pendukung 

(hubungan). Perilaku perintah sesungguhnya merupakan sarana untuk 

mencapai tujuan. Perintah dikeluarkan dengan sasaran yang jelas dan 

terukur. Sementara perilaku pendukung melibatkan komunikasi dua arah 

dan respons yang menunjukkan dukungan sosial serta emosional kepada 

orang lain. Contoh perilaku dukungan meliputi input, penyelesaian 

permasalahan, sanjungan, informasi orang lain tentang diri pemimpin, dan 

mendengarkan orang lain. Perilaku suportif mengacu pada pekerjaan.
26

 

Berdasarkan cara pengambilan keputusan ada beberapa macam gaya 

kepemimpinan, yaitu: 

1. Autokrasi 

Pemimpin yang memiliki gaya kepemimpinan autokrasi biasanya 

mengambil semua keputusan dan bertanggung jawab pada diri sendiri. 

Gaya autokrasi ini cocok untuk memimpin orang-orang yang tidak suka 

bekerja, orang-orang yang perlu diawasi dalam bekerja, orang-orang 

yang tidak bertanggung jawab, kurang motivasi dan kurang berinisiatif. 
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Selain itu gaya kepemimpinan autokrasi juga cocok untuk memimpin 

suatu perubahan yang mendesak dan memerlukan waktu yang cepat 

(urgency).  Pemimpin dengan tipe autokrasi menggunakan otoritasnya 

sebagai pegangan atau sebagai alat agar segala sesuatunya dapat 

diselesaikan.
27

   

Ciri-ciri gaya kepemimpinan autokrasi antara lain: menganggap 

organisasi sebagai milik pribadi, mengidentikkan tujuan pribadi dengan 

tujuan organisasi, menganggap bawahan hanya sebagai alat, tidak 

menerima kritik, saran dan pendapat orang lain, bergantung pada 

kekuasaan formalnya, menggunakan approach yang mengandung unsur 

paksaan dan bersifat menghukum.
28

  

2. Paternalistik 

Gaya kepemimpinan paternalistik mirip dengan gaya 

kepemimpinan autokrasi. Karena bawahan diminta untuk melakukan 

hal yang diinginkan oleh pemimpin. Apa yang diinginkan oleh 

pemimpin adalah hal terbaik untuk dijalankan. Namun pada gaya 

kepemimpinan paternalistik ada hubungan yang cukup akrab dengan 

bawahan. Gaya kepemimpinan ini banyak diterapkan dalam bisnis 

keluarga. Dalam hal ini pemimpin berperan sebagai “Good Father”.
29

   

3. Demokrasi 

Gaya kepemimpinan ini, pemimpin bertindak sebagai katalisator 

untuk mengambil keputusan dari berbagai tanggung jawab bersama. 
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Gaya kepemimpinan demokrasi disebut juga gaya partisipatif. Dalam 

kepemimpinan ini hubungan dengan bawahan sangat akrab sehingga 

gaya kepemimpinan ini sangat cocok untuk bawahan dengan tipe; 

senang bekerja, rajin, bertanggung jawab, dan berinisiatif.
30

 

4. Leises Faire (Free Rein) 

Pemimpin menyerahkan semua keputusan dan tanggung jawab 

pada kelompok bawahan. Gaya kepemimpinan ini cocok untuk 

bawahan dengan tipe senang bekerja, rajin, bertanggung jawab, dan 

berinisiatif. Namun bawahan sudah sangat kompeten dalam bidangnya. 

Pengawasan yang ketat akan membuat mereka merasa terganggu bila 

selalu diawasi, diperintah, dan diikuti gerak-geriknya.
31

 

5. Gaya kepemimpinan Kontingensi Fielder 

Tipe kepemimpinan ini dikembangakan oleh Fred E. Fielder. Ia 

berpendapat bahwa keberhasilan seorang pemimpin tidak hanya 

ditentukan gaya kepemimpinan yang diterapkannya. Menurut 

pendekatan ini, ada tiga variabel yang menentukan keberhasilan 

kepemimpinan, yaitu hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin, 

derajat struktur tugas, dan kedudukan kekuasaan pemimpin.
32

 

C. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah/madrasah adalah salah satu warga sekolah yang 

memiliki tanggungjawab untuk membimbing warga sekolah lainnya dalam 

rangka mencapai tujuan. Kepala sekolah/madrasah secara resmi diangkat 
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oleh pihak atasan.
33

 Wahjosumidjo mendefinisikan kepala sekolah/madrasah 

sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah di mana diselenggarakan suatu proses belajar mengajar, atau 

tempat di mana terjadi interaksi antara guru dan murid yang menerima 

pelajaran.
34

 

Untuk selanjutnya sebutan bagi kepala sekolah/madrasah bisa 

bermacam-macam seperti headmaster, headteacher, top leader, teaching 

principal, director, educational leadership dan lain-lain. Namun yang pasti 

bagi kepala sekolah/madrasah memimpin adalah mempengaruhi. Bagi 

kepala sekolah/madrasah kepemimpinan bukan sekedar jabatan atau posisi, 

tetapi sebuah tanggung jawab. 

Dalam prespektif kebijakan Departemen Pendidikan Nasional terdapat 

tujuh peran utama kepala sekolah/madrasah yaitu: 

1. Peran sebagai Educator 

Sebagai educator kepala sekolah berperan, merencanakan, nilai hasil 

pembelajaran, serta memberikan bimbingan dan pelatihan bagi orang 

atau kelompok yang dipimpinnya.   

2. Peran sebagai Manager 

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas kepala 

sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan pengembangan 

profesi para guru meliputi: MGMP/MGP tingkat sekolah, in house 
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training, diskusi profesional, memberikan kesempatan para guru untuk 

melanjutkan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah.  

Selain itu, dalam menjalankan perannya sebagai seorang manager, 

kepala sekolah juga bertugas menetapkan rencana dan mengalokasikan 

sumber daya yang ada untuk mewujudkan tujuan. Dengan jalan 

menetapkan struktur organisasi dan menempatkan orang-orang sesuai 

struktur yang ada, lalu mendelegasikan tanggung jawab serta wewenang. 

Selanjutnya kepala sekolah memantau hasil yang didapat dan 

membandingkan dengan rencana semula, lalu mengidentifikasi jika 

terjadi masalah atau penyimpangan untuk diselesaikan, sehingga 

membuahkan hasil sesuai dengan yang diharapkan.  

3. Peran sebagai Administrator 

Peran sebagai administrator berkenaan dengan pengelolaan 

ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah atau 

madrasah.
35

 Peran administrator juga berkenaan dengan pengelolaan 

keuangan. Seberapa besar sekolah dapat mengalokasikan anggaran untuk 

peningkatan kompetensi para gurunya. Oleh karena itu kepala sekolah 

seyogyanya dapat mengalokasikan anggaran yang memadai bagi upaya 

peningkatan kompetensi para guru di sekolah/madrasah yang 

dipimpinnya. 

 

 

                                                           
35
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4. Peran sebagai Supervisor 

Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan 

pembelajaran, kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan supervisi. 

Supervisi dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk mengamati 

proses pembelajaran secara langsung terutama dalam pemilihan dan 

penggunaan metode, media, dan sejauh mana keterlibatan siswa dalam 

pembelajaran. Dari supervisi ini dapat diketahui kelemahan sekaligus 

keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Selanjutnya 

diupayakan solusi, pembinaan, dan tindak lanjut sehingga guru dapat 

memperbaiki kekurangan sekaligus mempertahankan keunggulannya 

dalam melaksanakan pembelajaran. 

5. Peran sebagai Leader 

Menurut Helmawati, sebagai seorang pemimpin (leader) kepala 

sekolah hendaknya memiliki setidaknya dua gaya kepemimpinan. Yaitu 

kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan pada manusia. Namun 

menurut Helmawati etos kerja guru lebih tinggi ketika dipimpin oleh 

kepala sekolah dengan gaya kepemimpinan yang berorientasi pada 

manusia.
36

 

6. Peran sebagai Pencipta Iklim Kerja 

Sebagai pencipta iklim kerja, kepala sekolah harus menciptakan 

iklim kerja yang kondusif. Dengan terciptanya suasana atau iklim kerja 

yang kondusif akan membuat proses belajar mengajar terwujud secara 
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efektif dan efisien. Bukan hanya berdampak dalam proses belajar 

mengajar bagi peserta saja, tetapi juga iklim kerja yang kondusif 

berpengaruh pada kinerja pendidik (guru). Dengan kondisi yang nyaman 

kemampuannya secara optimal dan tentu mereka akan dengan senang 

hati membantu mewujudkan tujuan organisasi. 

7. Peran sebagai Wirausahawan (Entrepreneur) 

Berdasarkan prinsip-prinsip implementasi kewirausahaan 

digabungkan dengan usaha peningkatan kompetensi guru, maka kepala 

sekolah hendaknya mampu menciptakan inovasi (pembaharuan), 

keunggulan komparatif, serta mampu memanfaatkan berbagai peluang 

yang ada. Dengan jiwa kewirausahaan (entrepreneur) yang kuat, kepala 

sekolah biasanya berani melakukan perubahan-perubahan yang inovatif 

di sekolah, menyangkut perubahan mengenai proses pembelajaran siswa 

di sekolah, serta perubahan yang mengarah pada peningkatan kompetensi 

gurunya. 

D. Kewirausahaan 

1. Pengertian Kewirausahaan 

Kewirausahaan berasal dari kata dasar wirausaha. Wirausaha 

adalah suatu proses atau kegiatan untuk  menciptakan/membuat  produk 

yang baru dan berbeda dengan yang lainnya di mana kegiatan tersebut 

dikerjakan dengan mengorbankan waktu dan tenaga disertai dengan 

pengorbanan keuangan, psikis, dan resiko sosial untuk mendapatkan 
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penghargaan baik berupa uang/materi, mendapatkan kepuasan, serta 

kebebasan pribadi.
37

 

Berikut adalah beberapa pengertian wirausaha menurut pakar: 

Hisrich-Peters, menyebutkan bahwa wirausaha adalah suatu proses 

atau kegiatan untuk menciptakan/membuat produk yang baru dan 

berbeda dengan yang lainnya di mana kegiatan tersebut dikerjakan 

dengan mengorbankan waktu dan tenaga disertai dengan pengorbanan 

keuangan, psikis, dan resiko sosial untuk  mendapatkan  penghargaan 

baik berupa uang/materi, mendapatkan kepuasan, serta kebebasan 

pribadi.
38

 

Menurut Howard Frederick, dan Donald Kuratko wirausaha 

dianggap sebagai proses memandang jauh ke depan yang selalu dinamis 

dengan cara terus-menerus melakukan perubahan dan berkreasi. Dalam 

melaksanakan perubahan tersebut diperlukan adanya kemampuan untuk 

memecahkan masalah, kemampuan menghadapi resiko, waktu, karir, 

kerja sama tim, dan keterampilan sehingga pada akhirnya akan 

memperoleh kepuasan diri dan kemandirian.
39

 

Mc Clelland sebagaimana dikutip oleh Yuyus Suryana dan 

Kartib Bayu menjelaskan konsep Need for Achievement (N-Ach) yang 

diartikan sebagai gejala kepribadian yang menyebabkan seseorang ingin 

berbuat baik dan terus maju, selalu berpikir untuk berbuat yang lebih 
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baik, dan memiliki tujuan yang realistis dengan mengambil tindakan 

resiko yang benar-benar telah diperhitungkan.
40

 

Adapun karakteristik mereka yang memiliki N-Ach tinggi adalah 

sebagai berikut: 

a. Menyukai pekerjaan-pekerjaan dengan resiko yang realistis. 

b. Giat bekerja menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan 

kemampuan mental. 

c. Alasan dalam giat bekerja bukan karena imbalan uang. 

d. Ingin bekerja pada situasi di mana dapat diperoleh pencapaian 

pribadi (personal achievement). 

e. Memberikan contoh kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang 

memberikan umpan balik yang jelas positif kepada bawahan. 

f. Memiliki pemikiran jangka panjang, dan selalu berfikir ke arah 

masa depan.
 41

 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa karakteristik  

wirausaha  ada 7 yaitu seorang wirausaha memiliki kemampuan untuk 

memahami lingkungan, memiliki visi atau pandangan ke depan dan 

fleksibel/tidak kaku, memiliki kreativitas dalam pengelolaan usaha, 

dapat bekerja sama dalam tim, terbuka, dapat membangun kerjasama 

dalam memajukan perusahaan, dan mampu mempertahankan diri. 
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2. Karakteristik Pemimpin yang Berjiwa Wirausaha 

Wirausahawan adalah seseorang yang menciptakan bisnis baru 

dengan mengambil resiko atau ketidakpastian demi memperoleh 

keuntungan, melalui identifikasi peluang dan kesempatan yang ada 

serta memanfaatkan berbagai sumber daya yang diperlukan. Menurut 

Hery, seorang wirausahawan harus memiliki keberanian untuk 

mewujudkan ide bisnisnya menjadi tindakan nyata yang disertai dengan 

kreativitas.
42

 

Oleh karena itu para kepala sekolah, terutama sekolah swasta 

berupaya menerapkan strategi kewirausahaan dalam memimpin 

sekolahnya. Apalagi didukung oleh Peraturan Menteri Pendidikan 

Republik Indonesia No. 13 tahun 2017, yang mengharuskan seorang 

kepala sekolah memiliki jiwa wirausaha. Strategi kewirausahaan di 

sekolah merupakan upaya untuk menjembatani sekolah agar mandiri 

dan tidak tergantung pada dana pendidikan dari pemerintah. 

Seorang pemimpin yang berjiwa wirausaha umumnya memiliki 

karakteristik sebagai berikut: 

a. Memiliki kepercayaan diri (self confidence) terhadap kerja keras, 

mandiri, dan memahami bahwa risiko yang diambil adalah bagian 

dari proses menuju keberhasilan. Dengan modal kepercayaan diri 

tersebut mereka bekerja dengan tenang, optimis, dan tidak dihantui 

oleh rasa takut gagal.  
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b. Memiliki kreativitas diri (self creativity), yang tinggi dan 

kemampuan mencari jalan untuk merealisasikan berbagai 

kegiatannya melalui kewirausahaan. 

c. Memiliki pikiran positif (positif thinking), dalam menghadapi suatu 

masalah atau kejadian dan melihat aspek positifnya.  

d. Berorientasi kepada hasil (output orientation), sehingga hambatan 

tidak membuat mereka menyerah, tetapi justru tertantang untuk 

mengatasinya, sehingga mencapai hasil yang diharapkan.  

e. Memiliki keberanian untuk mengambil resiko, baik resiko terhadap 

kecelakaan, kegagalan, maupun kerugian. Dalam melaksanakan 

tugas, seorang pemimpin yang berjiwa wirausaha tidak takut gagal 

atau rugi, sehingga tidak takut melakukan pekerjaan, meskipun 

dalam hal baru. 

f. Memiliki jiwa pemimpin, yang selalu ingin mendayagunakan orang 

lain dan membimbingnya, serta selalu tampil ke depan untuk 

mencari pemecahan atas berbagai persoalan, dan tidak 

membebankan atau menyalahkan orang lain. 

g. Memiliki pikiran orisinal, yang selalu punya gagasan baru, baik 

untuk mendapatkan peluang maupun mengatasi masalah secara 

kreatif dan inovatif. 

h. Memiliki orientasi ke depan, dengan tetap menggunakan 

pengalaman masa lalu sebagai referensi, untuk mencari peluang 

dalam memajukan pekerjaannya. 
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i. Suka pada tantangan, dan mengembangkan diri dengan 

merealisasikan ide-idenya.
43

 

3. Manfaat Kewirausahaan 

Keberhasilan wirausaha yang dilakukan dengan kerja keras, 

teliti, dan dalam jangka panjang, akan memiliki beberapa manfaat 

secara individu. Manfaat tersebut antara lain:  

a. Memperoleh kontrol atas kemampuan diri 

Proses mendirikan kegiatan usaha sampai berhasil, 

memerlukan kerja keras yang cukup lama dan resiko yang cukup 

tinggi. Dalam jangka panjang akan terbentuk kemampuan untuk 

melakukan kontrol apa yang akan dilakukan dan apa yang telah 

dilakukan serta kemampuan pada diri wirausahawan. 

b. Memanfaatkan potensi dan melakukan perubahan 

Banyak wirausahawan melakukan pekerjaan atau melakukan 

bisnis karena melihat kesempatan yang ada sekarang maupun 

prospek yang ada di masa depan. Kesempatan yang cukup tinggi, 

perubahan kehidupan yang sangat cepat mendorong banyak 

wirausahawan mencoba melakukan bisnis untuk sekedar mengukur 

kemampuan diri sendiri, tuntutan kehidupan dan kesempatan 

melakukan perubahan. 

c. Memperoleh manfaat finansial tanpa batas 
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Keuntungan finansial kadangkala bukanlah motivasi utama 

dalam melakukan kegiatan usaha. Akan tetapi keuntangan finansial 

menjadi faktor penting guna kelangsungan hidup dan pertumbuhan 

usaha. 

d. Berkontribusi kepada masyarakat dan mendapatkan pengakuan atas 

usaha 

Wirausaha merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan 

komunitas masyarakat. Wirausaha pada umumnya memiliki 

keinginan untuk dihormati, dianggap sebagai bagian dari kehidupan 

masyarakat setempat. Pada masa sekarang dan masa mendatang, 

kewajiban wirausahawan tidak bisa dilepaskan dari perilaku etis 

serta tanggung jawab sosial serta kemasyarakatan sebagai bagian 

dari kehidupan bisnisnya.
44

 

4. Kewirausahaan dalam Pendidikan 

Kewirausahaan dalam pendidikan pada hakikatnya bertujuan 

untuk menumbuhkan jiwa wirausaha peserta didik, agar nantinya 

setelah keluar dari lembaga pendidikan, peserta didik tersebut mampu 

hidup mandiri dengan bekal keterampilan berwirausaha sebagaiman 

yang telah ia tekuni selama masih belajar di sekolah. 

Undan-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 

tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I ayat (1) 

menyebutkan: “Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan 
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peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan 

bagi peranannya di masa yang akan datang”.
45

  Pendidikan wiraswasta 

merupakan usaha sadar menyiapkan dan membekali peserta didik 

dengan sikap hidup yang memiliki keberanian, keperkasaan, keutamaan 

dalam merespon setiap tantangan hidup dengan mengutamakan pada 

kekuatan sendiri melalui kegiatan-kegiatan akademis, non akademis, 

latihan dan bimbingan.
46

 

Berkaitan dengan hal tersebut perlu adanya peningkatan 

pendidikan wiraswasta atau wirausaha untuk membangkitkan jiwa dan 

semangat kemandirian, juga untuk menumbuhkan kembali jiwa dan 

sikap mental wirausaha. Dengan demikian perlu mempertinggi minat 

untuk menjadi wirausahawan, terutama sebagai pencipta lapangan kerja 

baru yang dapat membantu mengurangi penganguran, dan selanjutnya 

dapat mengurangi kemiskinan. 

5. Pendidikan Kewirausahaan di Sekolah 

Pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat diimplementasikan 

secara terpadu dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di sekolah. 

Pelaksanaan pendidikan kewirausahaan dilakukan oleh kepala sekolah, 

guru, tenaga kependidikan (konselor), dan peserta didik secara bersama-

sama sebagai suatu organisasi pendidikan. Pendidikan kewirausahaan 

diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi jenis-jenis 

kegiatan sekolah yang dapat melaksanakan pendidikan kewirausahaan. 
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Untuk dapat dilaksanakan oleh peserta didik dalam kehidupan sehari-

hari. Pendidikan kewirausahaan di sekolah dapat dilaksanakan melalui 

beberapa cara antara lain:      

a. Terintegrasi dalam Mata Pelajaran 

Pendidikan kewirausahaan dapat juga diintegrasikan dalam 

pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Materi pembelajaran yang 

berkaitan dengan norma atau nilai-nilai pada setiap mata pelajaran 

perlu dikembangkan, dieksplisitkan, dikaitkan dengan konteks 

kehidupan sehar-hari. Dengan demikian, pembelajaran yang 

berwawasan pendidikan kewirausahaan tidak hanya pada tataran 

kognitif, tetapi menyentuh pada internalisasi, dan pengamalan nyata 

dalam kehidupan peserta didik sehari-hari di masyarakat. 

Keunggulan model ini adalah semua guru ikut bertanggungjawab  

akan penanaman nilainilai pendidikan kewirausahaan kepada peserta 

didik.
47

   

Pemahaman  nilai  sikap wirausaha  dalam  diri  peserta  didik  

tidak melulu bersifat informatif-kognitif, melainkan bersifat terapan 

pada tiap mata pelajaran. Kelemahan dari model ini adalah 

penanaman pendidikan kewirausahaan yang diiternalisasikan hanya 

sebatas nilai dan sikap seperti jujur, disiplin, kompetetif dan lainnya, 

belum ada penanaman basic untuk berwirausaha.
48
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b. Terpadu dalam Kegiatan Ekstra Kurikuler  

Kegiatan ekstra kurikuler yang selama ini diselenggarakan 

sekolah merupakan salah atau media yang potensial untuk 

pembinaan karakter termasuk karakter wirausaha dan peningkatan 

mutu akademik peserta didik. Kegiatan Ekstra Kurikuler merupakan 

kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran untuk membantu 

pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, 

bakat, dan minat mereka melalui kegiatan yang secara khusus 

diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang 

berkemampuan dan berkewenangan di sekolah.
49

 

Kegiatan ekstra kurikuler diharapkan dapat mengembangkan 

kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial, serta potensi dan 

prestasi peserta didik. Keunggulan  model ini  adalah  peserta didik  

sungguh mendapat  nilai  melalui pengalaman-pengalaman  konkrit. 

Pengalaman  akan lebih tertanam  dalam jika dibandingkan sekadar  

informasi apalagi informasi  yang monolog. Peserta didik-peserta  

didik lebih terlibat dalam menggali nilai-nilai hidup dan 

pembelajaran  lebih menggembirakan. 

Kelemahan  model  ini adalah  tidak  ada struktur  yang  tetap 

dalam kerangka pendidikan dan pengajaran di sekolah dan 

membutuhkan waktu lebih banyak. Model  ini  juga  menuntut 

kreativitas dan pemahaman akan kebutuhan peserta didik secara  
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mendalam,  tidak hanya  sekadar acara  bersama  belaka, dibutuhkan 

pendamping  yang  kompak  dan mempunyai  persepsi  yang  sama. 

Kegiatan semacam  ini  tidak  bisa  hanya diadakan setahun  sekali  

atau  dua  kali tetapi harus berulang kali.
50

 

c. Pengintegrasian Pendidikan Kewirausahaan Mulalui Kultur Sekolah 

Budaya atau kultur sekolah merupakan suasana kehidupan 

sekolah dimana peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru 

dengan guru, konselor dengan sesama konselor, dan antara anggota 

kelompok masyarakat. Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan 

kewirausahaan di sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan oleh kepala sekolah, guru, konselor dan karyawan sekolah 

ketika berinteraksi dengan peserta didik dengan menggunakan 

fasilitas sekolah seperti nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, 

komitmen dan budaya berwirausaha di lingkungan sekolah. 

d. Pengintegrasian Mata Pelajaran Substansi Kewirausahaan Melalui 

Muatan Lokal  

Mata pelajaran ini memberikan peluang kepada peserta didik 

untuk mengembangakan kemampuannya yang dianggap perlu oleh 

daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu mata pelajaran muatan 

lokal harus memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-

nilai luhur budaya setempat dan mengangkat permasalahan sosial 

dan lingkungan yang pada akhirnya mampu membekali peserta didik 
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dengan keterampilan dasar sebagai bekal dalam kehidupan, sehingga 

setelah lulus sekolah dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. 

Integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam muatan lokal 

hampir sama dengan integrasi pendidikan kewirausahaan di dalam 

mata pelajaran. Proses pelaksanaannya dimulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran pada semua 

mata pelajaran.  

e. Perubahan Pelaksanaan pembelajaran Kewirausahaan dari Teori ke 

Praktik 

Dengan praktik berwirausaha di sekolah, pembelajaran 

kewirausahaan diarahkan pada pencapaian tiga kompetensi; 

penanaman karakter wirausaha, pemahaman konsep wirausaha dan 

penguatan skill wirausaha, dengan bobot yang lebih besar pada 

pencapaian kompetensi jiwa dan skill dibandingkan dengan 

pemahaman konsep.  Salah satu contoh model pembelajaran praktik 

berwirausaha di sekolah adalah dengan mendirikan koperasi atau 

kantin sekolah yang dikelola oleh siswa. 

E. Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Kewirausahaan 

Pada saat ini banyak sekolah swasta yang maju dan kualitasnya lebih 

baik dibandingkan dengan sekolah negeri, karena tidak terikat oleh alokasi 

dana dari pemerintah. Hal itu memotivasi sekolah negeri untuk mampu 

mandiri seperti sekolah swasta. Oleh karena itu Peraturan Menteri 

Pendidikan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2007, menganjurkan agar 
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kepala sekolah memahami prinsip kewirausahaan, kemudian 

menerapkannya dalam mengelola sekolah.
51

  

Seorang kepala sekolah yang berjiwa wirausaha (entrepreneur) 

hendaknya mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah. Seorang entrepreneur (wirausaha) adalah orang yang dapat 

meningkatkan nilai tambah terhadap sumber tenaga kerja, alat, bahan, dan 

aset lain serta orang yang memperkenalkan perubahan, inovasi dan cara-cara 

baru. 
52

 

Berwirausaha di sekolah berarti memadukan kepribadian, peluang, 

keuangan, dan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah guna 

mengambil keuntungan bagi sekolah yang dipimpinnya. Kepribadian ini 

mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku.
53

 Sama seperti 

halnya kepemimpinan entrepreneur dalam berbagai organisasi (wirausaha) 

lainnya kepemimpinan wirausaha Kepala Sekolah juga mempunyai dua 

dimensi interaktif yang dominan dalam menentukan kinerja organisasi 

sekolah. 

 Dimensi tersebut mencakup dimensi individu kepala sekolah dan 

dimensi organisasi sekolah. Kedua dimensi tersebut tidak dapat dipisahkan 

karena kinerja aktual organisasi sekolah dalam mencapai tujuannya tidak 

mungkin dapat berjalan baik jika kedua dimensi tersebut tidak bersinergi 

dalam tataran organisasi dan individu. 
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 Untuk itu dukungan dari seluruh anggota organisasi dengan aspek 

kepemimpinan kepala sekolah adalah syarat penting bagi terwujudnya 

kepemimpinan berbasis wirausaha dalam pendidikan. Dimensi individu dari 

kepemimpinan wirausaha adalah kreativitas yang merupakan karakteristik 

kepribadian yang selalu mencoba, mencari, memikirkan hal-hal baru dalam 

mengisi kehidupannya serta dalam menjalankan perannya dalam memimpin.  

Karakteristik ini mempunyai akar historis yang panjang dari mulai 

internalisasi di awal kehidupan, sosialisasi dalam perkembangan kehidupan 

serta pendidikan dan latihan dalam pengembangan potensi untuk kehidupan 

dan penjalanan peran dalam kehidupan sebagai pemimpin pendidikan. 

Semua itu sama sekali tidak menyebabkan dikotomi antara orang kreatif dan 

orang tidak kreatif atau kepala sekolah kreatif dan kepala sekolah tidak 

kreatif, itu hanyalah berpengaruh pada gradasi kreativitas seseorang yang 

memerlukan upaya yang berbeda dalam pengembangannya. 

Sedangkan dimensi organisasi adalah penerapan strategi 

kepemimpinan yang tepat. Kaitannya dengan kepemimpinan entrepreneur 

di sekolah, seorang kepala sekolah perlu menerapkan strategi entrepreneur 

(wirausaha) di sekolah yang dilandasi dengan standar kompetensi yang 

memadai. 

1. Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis Kewirausahaan 

Strategi kepemimpinan: berasal dari dua kata, strategi dan 

kepemimpinan. Strategi adalah proses penentuan rencana para 

pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi 
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disertai penyusunan suatu cara atau upaya agar tujuan tersebut dapat 

dicapai. Kepemimpinan, berasal dari kata dasar “pimpin” yang berarti 

mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan menunjukkan 

atau mempengaruhi. Sedangkan pengertian kepemimpinan secara istilah 

adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, 

memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan atau tingkah laku orang 

lain untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
54

  

Kepala sekolah, adalah seorang tenaga fungsional guru yang 

diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan 

suatu proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi 

antara guru dan murid yang menerima pelajaran. Kepala sekolah adalah 

salah satu personel sekolah atau madrasah yang membimbing dan 

memiliki tanggung jawab bersama anggota lain untuk mencapai 

tujuan.
55

  

Berbasis berasal dari kata “basis” yang berarti asas atau dasar. 

Kewirausahaan, merupakan terjemahan dari kata “entrepreneurship” 

yang pada hakikatnya adalah sifat, ciri dan watak seseorang yang 

memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovatif ke dalam dunia 

nyata secara kreatif.
56

 

Strategi kepemimpinan kepala sekolah berbasis kewirausahaan 

meliputi:
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b. Pengembangan Visi Misi Sekolah 

Pengembangan visi misi dapat dilakukan dengan jalan 

merumuskan visi dan misi sekolah secara jelas sehingga dapat 

dijadikan pedoman dalam setiap kegiatan belajar mengajar.
57

 

c. Melakukan Inovasi Pendidikan 

Inovasi dapat diartikan sebagai penemuan hal-hal yang baru 

(hasil kreasi manusia). Benda atau hal-hal yang ditemukan benar-

benar baru dan sebelumnya belum ada. Latar belakang timbulnya 

inovasi di dalam pendidikan disebabkan oleh adanya persoalan dan 

tantangan yang perlu dipecahkan dengan pemikiran baru.
58

  

Pendapat lain mengatakan inovasi adalah tindakan 

memperkenalkan ide baru, metode baru atau sarana baru untuk 

meningkatkan beberapa aspek dalam pendidikan agar terjadi 

perubahan secara mencolok dari sebelumnya dengan maksud-

maksud tertentu yang telah ditetapkan.
59

 Akan tetapi, pembaharuan 

merupakan upaya memperkenalkan hal yang baru dengan maksud 

memperbaiki segala yang terbiasa demi timbulnya praktik yang 

baru.
60

 

Inovasi pendidikan merupakan suatu upaya lembaga 

pendidikan untuk menjembatani masa sekarang dengan masa yang 

akan datang dengan jalan memperkenalkan program kurikulum 
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maupun metodologi pengajaran yang baru sebagai jawaban atas 

perkembangan internal dan eksternal dunia pendidikan yang 

cenderung mengejar efisiensi dan keefektifan.
61

Selain itu inovasi 

pendidikan diartikan sebagai suatu perubahan yang baru yang 

bersifat kualitatif, berbeda dari hal yang ada sebelumnya serta 

sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan dalam rangka 

pencapaian tujuan tertentu dalam dunia pendidikan.
62

 

Dari keterangan di atas dapat diambil suatu pengertian bahwa 

untuk mewujudkan program pelaksanaan inovasi pendidikan yang 

sesuai dengan tujuan pendidikan yang direncanakan, diperlukan 

seorang kepala sekolah yang dapat mempengaruhi, mendorong 

serta menggunakan komponen-komponen yang ada dalam lembaga 

pendidikan yang dapat mengarahkan pada pencapaian tujuan 

pendidikan. 

Terdapat dua unsur pokok yang dapat dipertimbangkan untuk 

merumuskan agenda inovasi. Pertama, unsur internal institusi 

sekolah yang meliputi: 1) pembelajaran yang dialami peserta didik 

2) pengembangan kurikulum/program pendidikan 3) kompetensi 

profesional guru dan pengembangan sistem pengajaran 4) 

prasarana dan pengembangan sarana/fasilitas pendidikan 5) 

pengembangan budaya sekolah dan 6) perilaku manajemen itu 
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sendiri. Kedua: unsur eksternal institusi sekolah yang meliputi; 1) 

perhatian dan partisipasi orang tua dan masyarakat 2) kondisi alam 

dan sosial budaya.
63

  

Salah satu faktor yang ikut menetukan efektivitas pelaksanaan 

program inovasi pendidikan adalah ketetapan penggunaan strategi. 

Ada empat macam strategi  inovasi pendidikan yang dapat dilakukan 

oleh kepala sekolah, yaitu;  

1) Strategi fasilitas 

Pelaksanaan program inovasi dengan menggunakan strategi 

fasilitas artinya untuk mencapai tujuan perubahan di sekolah, 

diutamakan penyediaan fasilitas dengan maksud agar program 

inovasi berjalan dengan mudah dan lancar.
64

 Dalam bidang 

pendidikan penyediaan fasilitas ini dapat berupa buku-buku yang 

menunjang kurikulum pendidikan, komputer, ruang belajar yang 

kondusif, termasuk juga guru-guru yang kompeten di bidangnya. 

Strategi fasilitas ini dapat digunakan dengan tepat jika 

sasaran perubahan (anak didik dan guru) menyadari perlunya 

tujuan perubahan ke arah yang lebih baik, merasa perlu adanya 

peruhan dan perbaikan, bersedia menerima bantuan dari luar 

dirinya, memiliki kemauan untuk berpartisipasi dalam usaha 

memperbaiki dirinya. Sebaliknya, strategi fasilitas kurang efektif 

jika sasaran perubahan (anak didik dan guru) menentang adanya 
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proses perubahan ke arah yang lebih baik, tidak ada sikap terbuka 

untuk menerima perubahan, dan mengharap agar perubahan 

berjalan dengan cepat.
65

 

2) Strategi Pendidikan (re-educative strategies) 

Strategi pendidikan (re-education) berarti, untuk 

mengadakan perubahan atau inovasi  dengan cara menyampaikan 

fakta (informasi) dengan maksud orang yang menjadi sasaran 

perubahan menggunakan fakta (informasi) tersebut untuk 

menentukan tindakan yang akan dilakukan.
66

 Strategi ini 

didasarkan atas asumsi bahwa inovasi hanya akan berhasil  jika 

pengguna produk inovasi ini merasakan adanya peningkatan dari 

proses inovasi. Strategi ini biasanya diwujudkan dalam bentuk 

training dan pelatihan.
67

   

3) Strategi Bujukan (persuasive strategies) 

Program perubahan (inovasi) dengan menggunakan strategi 

bujukan artinya untuk mencapai tujuahn perubahan (inovasi) 

dengan cara membujuk (merayu) agar sasaran perubahan mau 

mengikuti perubahan yang direncanakan.
68

 

4) Strategi Paksaan (power strategies) 

Program perubahan (inovasi) dengan menggunakan strategi 

paksaan artinya dengan cara menggunakan power untuk memaksa 
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sasaran perubahan (anak didik) agar tujuan perubahan dapat 

tercapai.
69

 Strategi paksaan (power strategi) biasanya dipakai 

pada sistem administrasi negara yang sentralistik. Mengingat 

administrasi pendidikan merupakan bagian dari administrasi 

negara, kepala sekolah kadang-kadang harus melaksanaan hal-hal 

baru dalam bidang pendidikan sesuai dengan format dari atasan 

atau pimpinan.
70

  

Dalam suatu lembaga pendidikan (sekolah) sering juga 

dipakai kombinasi antara berbagai macam strategi dalam 

melakukan perubahan (inovasi). Hal ini disesuaikan dengan 

kondisi sasaran perubahan (ana didik). Hal itu bisa juga terjadi 

karena pelaksanaan perubahan (kepala sekolah/madrasah) merasa 

kesulitan menentukan strategi mana yang dianggap paling tepat, 

baik itu pendidikan, bujukan, paksaan, maupun fasislitatif. Karena 

pada kenyataannya tidak ada batasan yang jelas untuk membeda-

bedakan strategi tersebut. 

Jika program inovasi pendidikan ini dikaitkan dengan 

kegiatan sekolah, maka kepala sekolah harus mampu menetapkan 

berbagai kebijakan dalam menerapkan inovasi pendidikan di 

sekolah yang dipimpinnya. Baik inovasi kurikulum,administrasi, 

maupun inovasi fasilitas. Sedangkan operasionalisasi kebijakan 
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tersebut untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ditunjang oleh 

kiat-kiat kewirausahaan. 

Dengan demikian jika dana dari pemerintah kurang 

sedangkan kegiatan inovasi yangharus dilakukan cukup banyak, 

maka kepala sekolah harus mampu mencari peluang untuk 

mendayagunakan berbagai potensi masyarakat dan lingkungan 

sekitar. 

d. Penstrukturan Iklim Entrepreneurship di Sekolah  

Terdapat beberapa tahap yang sebaiknya diterapkan dalam 

menciptakan iklim kewirausahaan (entrepreneurship) di sekolah, 

agar berhasil dengan baik. 1) mengidentifikasi tujuan yang akan 

dicapai, 2) siap atas risiko yang akan diterima, baik tenaga, uang 

maupun waktu, 3) yakin akan kemampuan membuat rencana, 

mengorganisasi, mengkoordinasi, dan melaksanakannya, 4) 

komitmen terhadap kerja keras sepanjang waktu, dan merasa yakin 

atas keberhasilan kewirausahaannya, 5) kreatif dan yakin akan 

mengembangkan hubungan baik dengan pelanggan, tenaga 

kependidikan, orang tua, masyarakat, dunia usaha yang berpengaruh 

terhadap kegiatan pendidikan di sekolah, 6) menerima tantangan dan 

penuh tanggung jawab atas keberhasilan dan kegagalannya.
71

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, untuk 

mengembangkan program kewirausahaan di sekolah, maka kepala 
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sekolah, tenaga pendidik (guru) dan peserta didik harus dilatih dan 

dibiasakan berfikir wirausaha (entrepreneur). Oleh karena itu kepala 

sekolah harus mampu membimbing mereka untuk memahami dan 

mengembangkan sikap kewirausahaan sesuai dengan tugas masing-

masing. 

e. Strategi Pemasaran Sekolah 

Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana 

individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan 

mereka dengan menciptakan, menawarkan dan bertukar sesuatu yang 

bernilai satu sama lain. Dengan demikian pemasaran produk dan 

jasa, termasuk sekolah akan terkait kepada konsep: permintaan, 

produk, nilai dan kepuasan pelanggan.
72

 

Arah pengelolaan pemasaran sekolah adalah mencapai 

kepuasan pelanggan. Upaya komunikasi pemasaran akan 

menekankan pada atribut yang dipentingkan oleh segmen yang 

dituju. Sekolah sebagai organisasi pendidikan hendaknya memiliki 

sistem pengelolaan yang dapat memaksimalkan atribut-atribut yang 

dianggap pasar sebagai atribut yang penting dalam sebuah institusi 

pendidikan. Sehingga konsep pemasaran pedidikan yang 

berwawasan jasa atau produk pelayanan akan berkembang menjadi 

konsep pemasaran pendidikan yang berorientasi pasar bahkan 

berwawasan masyarakat. 
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Dengan pengalaman pelanggan yang puas, maka akan dapat 

menjadi media yang cukup efektif dan objektif. Sekolah berbasis 

kualitas akan menjadi dasar yang kuat dalam pemasaran produk 

pendidikan. Determinan kualitas jasa yang perlu dilakukan oleh 

sekolah yaitu: keandalan, responsif, keyakinan, empati dan wujud. 

Pendidikan yang merupakan proses yang sirkuler akan menempatkan 

pengelolaan pemasaran sekolah kepada langkah berkelanjutan yang 

saling mendukung. Dengan demikian diharapkan sekolah tidak 

mengalami kesulitan dalam mendapatkan siswa dengan diketahuinya 

kondisi pasar pendidikan.  

Langkah-langkah kegiatan dalam mengelola pemasaran 

sekolah yaitu:  

1) Identifikasi pasar 

Tahapan pertama dalam pemasaran sekolah adalah 

mengidentifikasi dan menganalisis pasar. Dalam tahapan ini perlu 

dilakukan suatu penelitian atau riset pasar untuk mengetahui 

kondisi dan ekspektasi pasar termasuk atribut-atribut pendidikan 

yang menjadi kepentingan konsumen pendidikan. Termasuk 

dalam tahapan ini adalah pemetaan dari sekolah lain. 

2) Segmentasi pasar dan penentuan target 

Penentuan target pasar merupakan langkah selanjutnya 

dalam pengelolaan masalah pemasaran sekolah. Dalam pasar 

yang sangat beragam karakternya, perlu ditentukan atribut-atribut 
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apa yang menjadi kepentingan utama bagi pengguna pedidikan. 

Secara umum pasar dapat dipilah berdasarkan karakteristik 

demografi, geografi, psikografi maupun perilaku. Dengan 

demikian sekolah akan lebih mudah menentukan strategi 

pemasaran sehubungan dengan karakteristik dan kebutuhan pasar. 

Setelah sekolah mengetahui karakter pasar, maka sekolah akan 

menentukan bagian pasar mana yang akan dilayani. Tentunya 

secara ekonomis, melayani pasar yang besar akan membawa 

sekolah masuk ke dalam skala operasi yang baik. 

3) Diferensiasi (pembedaan) Produk 

Melakukan diferensiasi merupakan cara yang efektif 

dalam mencari perhatian pasar. Dari banyaknya sekolah yang ada, 

orang tua siswa akan kesulitan untuk memilih sekolah anaknya, 

dikarenakan atribut-atribut kepentingan antar sekolah semakin 

standar. Sekolah hendaknya dapat memberikan tekanan yang 

berbeda dari sekolah lainnya dalam bentuk-bentuk kemasan yang 

menarik seperti logo dan slogan. Melakukan pembedaan secara 

mudah dapat pula dilakukan melalui bentuk-bentuk tampilan fisik 

yang tertangkap panca indra yang memberikan kesan baik, seperti 

pemakaian seragam yang menarik, gedung sekolah yang bersih 

atau stiker sekolah. 
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4) Komunikasi pemasaran 

Akhirnya pengelola sekolah hendaknya dapat 

mengkomunikasikan pesan-pesan pemasaran sekolah yang 

diharapkan pasar. Sekolah sebagai lembaga ilmiah akan lebih 

elegan apabila bentuk-bentuk komunikasi disajikan dalam bentuk/ 

format ilmiah, seperti menyelenggarakan kompetisi bidang studi, 

forum ilmiah/seminar dan yang paling efektif adalah publikasi 

prestasi oleh media independen seperti berita dalam media massa. 

Komunikasi yang sengaja dilakukan sekolah dalam bentuk 

promosi atau bahkan iklan sekalipun perlu menjadi pertimbangan.  

Bentuk dan materi pesan agar dapat dikemas secara elegan 

namun menarik perhatian agar sekolah tetap dalam imej sekolah 

sebagai pembentuk karakter dan nilai yang baik. Publikasi yang 

sering terlupakan namun memiliki pengaruh yang kuat adalah 

promosi “dari mulut ke mulut”. Alumni yang sukses dapat 

membagi pengalaman (testimony) atau bukti keberhasilan 

sekolah.
73

 

Dengan langkah-langkah kegiatan tersebut maka sekolah dapat 

mencapai keseimbangan atau ekuilibrium dalam operasionalisasi 

pengajaran dalam kondisi memperebutkan peminat dari banyak 

penyelenggara sekolah. Dengan demikian masalah sekolah yang 

kekurangan murid tidak terjadi lagi. 
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2. Tujuan Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah Berbasis 

Kewirausahaan 

Tujuan strategi kepemimpinan kepala sekolah berbasis 

kewirausahaan antara lain agar: 

a. Lembaga pendidikan tidak selalu menggantungkan anggaran 

pendidikan dari pemerintah pusat, 

b. Mengembangkan berbagai potensi dan mengelola lembaga 

pendidikan secara mandiri, 

c. Warga sekolah merasa puas dengan berbagai fasilitas yang ada, 

d. Mengembangkan kemampuan pengelola pendidikan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan,  

e. Memanfaatkan sumber daya untuk wirausaha.
74

  

3. Tahapan Implementasi Strategi Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Berbasis Kewirausahaan 

Tahapan dalam mengimplementasikan strategi kepemimpinan 

kepala sekolah berbasis kewirausahaan antara lain: 

a. Memiliki ide usaha di sekolah. Ide usaha dapat diperoleh dari 

berbagai sumber antara lain: dengan meniru usaha yang sudah ada di 

sekolah lain, menerima saran dari guru atau komite sekolah, 

pengalaman pribadi dan hasil pengamatan di lingkungan sekitar 

sekolah.  
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b. Penyaringan ide atau konsep usaha. Ide usaha yang masih sebatas 

angan-angan kemudian perlu disaring dan diuji kelayakannya, serta 

dimusyawarahkan dengan pengelola usaha untuk diterapkan di dunia 

nyata.   

c. Pengembangan rencana usaha. Apabila dikaitkan dengan usaha di 

sekolah, pengembangan usaha ini dapat dilakukan oleh semua warga 

sekolah yang bertanggung jawab. Kepala sekolah merupakan orang 

yang paling bertanggung jawab terhadap jalannya usaha di sekolah. 

Sedangkan para peserta didik hanya membantu, sebagai sarana 

mengimplementasikan pendidikan keterampilan yang mereka dapat 

di sekolah. 

d. Implementasi rencana usaha di sekolah dan pengendalian usaha. 

Selanjutnya rencana yang telah dibuat dan terkonsep baik tertulis 

maupun tidak tertulis, diimplementasikan dalam kegiatan wirausaha 

secara nyata. Dalam kegiatan mengimplementasikan rencana usaha, 

kepala sekolah harus berusaha mengerahkan sumber daya yang ada. 

Baik sumber daya yang berupa modal, material, maupun tenaga kerja 

yang menjalankan usaha.
75

  

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Berbasis Kewirausahaan 

Seorang kepala sekolah tidak akan berhasil menerapkan 

kepemimpinan berbasis kewirausahaan dengan baik jika tidak mendapat 
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dukungan baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Dari dalam 

sekolah, kepala sekolah harus mampu menggerakkan semua potensi 

yang ada dan yang dimilikinya mulai dari guru, karyawan, murid, 

sampai pada sarana dan prasarana.  

Faktor dari dalam sekolah yang dapat dijadikan pendukung antara 

lain: pertama, kesadaran dari semua elemen sekolah untuk maju demi 

membesarkan lembaga pendidikan. Kedua, semangat kerja yang 

didasari oleh niat ibadah dan berjuang. Ketiga, hubungan yang baik ke 

dalam maupun keluar sekolah dengan membangun kepercayaan 

masyarakat. Keempat, sistem manajemen yang tangguh.
76

  

Faktor penghambat dalam menerapkan strategi kepemimpinan 

kepala sekolah berbasis kewirausahaan mencakup seluruh sistem 

manajemen, etos kerja, kuantitas dan kualitas guru, sarana dan 

prasarana yang kurang memadahi mulai dari persoalan dana yang 

kurang memadai, fasilitas kurang, pendidikan apa adanya, kualitas 

rendah, semangat mundur, inovasi rendah sehingga peminat kurang.
77

  

F. Kemandirian Ekonomi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

Siswa SMK umumnya terdiri dari anak-anak usia remaja di mana 

masa remaja merupakan masa peralihan dari sikap tergantung (dependence) 

terhadap orang tua ke arah kemandirian (independence), minat-minat 

seksual, perenungan diri, dan perhatian terhadap nilai-nilai estetika, serta 

isu-isu moral. Kemandirian merupakan salah satu aspek penting bagi remaja 
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untuk menghadapi masa perkembangan berikutnya yaitu masa dewasa 

dalam kehidupannya di masyarakat.
78

 

1. Pengertian Kemandirian 

Kemandirian merupakan kemampuan individu untuk bertingkah 

laku seorang diri.
79

 Monsk dkk mengemukakan bahwa remaja yang 

mandiri akan memperlihatkan perilaku yang eksploratif (mampu 

mengeksplorasikan ide dan gagasannya), mampu mengambil keputusan, 

percaya diri dan kreatif. Selain itu juga mampu bertindak kritis, tidak 

takut berbuat sesuatu, mempunyai kepuasan dalam melakukan 

aktivitasnya, mampu menerima realita, serta dapat memanipulasi 

lingkungan, berinteraksi dengan teman sebaya, terarah pada tujuan dan 

mampu mengendalikan diri. Sebaliknya, tidak adanya kemandirian pada 

remaja akan menghasilkan berbagai macam problem perilaku misalnya 

rendah diri, pemalu, kurang punya motivasi sekolah, kebiasaan belajar 

yang kurang baik dan perasaan tidak aman dan cemas.
80

 

2. Tipe-Tipe Kemandirian 

Ada tiga tipe kemandirian yaitu: 

a. Kemandirian Emosi (Emotional Autonomy), yaitu kemandirian 

yang merujuk pada pengertian yang dikembangkan anak mengenai 

individuasi dan melepaskan diri atas ketergantungan mereka dalam 

pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar dari orang tua mereka. 
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b. Kemandirian perilaku (Behavior Autonomy), yaitu kemandirian 

dalam perilaku bebas untuk berbuat atau bertindak sendiri tanpa 

tergantung pada bimbingan orang lain. Kemandirian perilaku 

merujuk kepada kemampuan seseorang melakukan aktivitas sebagai 

manifestasi dari berfungsinya kebebasan dengan jelas menyangkut 

peraturan-peraturan yang wajar mengenai perilaku dan pengambilan 

keputusan seseorang. 

c. Kemandirian nilai (Value Autonomy), yaitu kemandirian yang 

merujuk pada suatu pengertian mengenai kemampuan seseorang 

untuk mengambil keputusan-keputusan dan menetapkan pilihan 

yang lebih berpegang pada prinsip-prinsip individual yang 

dimilikinya dari pada mengambil prinsip-prinsip orang lain.
81

 

3. Ciri-ciri Kemandirian Siswa 

Ciri-ciri kemandirian siswa antara lain: 

a. Pengendalian diri, maksudnya orang yang mandiri mampu mengatasi 

permasalahan yang dihadapi dengan hati yang jernih jauh dari 

perasaan emosional. 

b. Progresif dan ulet, yaitu orang yang mandiri menghadapi segala 

sesuatu dengan penuh ketekunan dan ketelitian. 

c. Kemantapan diri, yaitu orang yang mandiri percaya terhadap 

kemampuan diri dan menatap masa depan dengan penuh optimis. 
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d. Bebas, yaitu orang yang mandiri bertindak berdasarkan keputusan 

diri sendiri, tidak dipengaruhi orang lain dan tidak berdasarkan 

tekanan dari pihak lain. 

e. Inisiatif, yaitu orang yang mandiri mampu berfikir dan bertindak 

secara kreatif dan penuh inisiatif.
82

 

Jika dikaitkan dengan kemandirian siswa, maka secara umum siswa 

yang mandiri biasanya akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru 

secara mandiri tanpa mencontek atau meniru pekerjaan atau tugas 

temannya.  

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Siswa 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemandirian siswa, antara lain: 

a. Kepribadian 

Kepribadian atau sifat asli (sifat bawaan) dalam mempengaruhi 

kemandirian siswa merupakan faktor internal, atau faktor dari dalam 

diri siswa sendiri yang biasanya disebabkan oleh gen atau keturunan 

dari orang tua. Kemandirian yang disebabkan oleh sifat asli bawaan 

ini biasanya ditandai dengan indikator tumbuhnya inisiatif untuk 

belajar mandiri yang terpancar dalam fenomena antara lain: sikap 

bertanggung jawab untuk melaksanakan apa yang dipercayakan dan 

ditugaskan kepada dirinya, kesadaran akan hak dan kewajiban siswa 

baik ketika berada di sekolah maupun di luar sekolah yang terpancar 
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dalam budi pekerti atau tingkah laku, kedewasaan diri mulai dari 

konsep diri, memotivasi diri sendiri untuk berkembang dan terus 

maju, disiplin diri serta mematuhi tata tertib yang berlaku. 

b. Lingkungan Keluarga 

Hubungan sosial pertama kali dimulai dalam keluarga. 

Keluarga dalam pengertian luas meliputi semua pihak yang ada 

hubungan darah atau keturunan yang dapat dibandingkan dengan 

clan atau marga, sedangkan pengertian secara sempit keluarga 

meliputi orang tua dan anak. Keluarga memiliki peranan dalam 

perkembangan individu. Perkembangan individu dapat dipengaruhi 

oleh sifat dasar keluarga, urutan kelahiran, perubahan dalam 

keluarga, teknik pengasuhan dan konflik orang tua dan remaja, 

hubungan saudara sekandung, dan perubahan keluarga dalam 

masyarakat yang selalu berubah.
83

 

Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Syamsu Yusuf 

bahwa faktor keluarga yang mempengaruhi perkembangan individu 

meliputi keberfungsian keluarga, pola hubungan orang tua dengan 

anak, dan kelas sosial atau sosial ekonomi keluarga dalam 

masyarakat.
84

 

 

c. Lingkungan Sekolah 
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Sekolah yang efektif adalah sekolah yang dapat memajukan, 

meningkatkan atau mengembangkan prestasi akademik, 

keterampilan sosial, sopan santun dan keterampilan-keterampilan 

siswa yang   memungkinkan siswa dapat melanjutkan ke pendidikan 

yang lebih tinggi atau bekerja. Dengan demikian sekolah yang 

efektif dapat dikondisikan dengan sistem manajemen sekolah itu 

sendiri yang diantaranya meliputi kurikulum sekolah, sarana 

prasarana, dan guru.
85

 

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan untuk SMK di 

dalamnya terdapat struktur kurikulum secara umum yang berisi 

tentang komponen dan durasi waktu yang disediakan dalam proses 

pembelajaran. Dalam kurikulum SMK salah satu arahan dari 

perkembangan siswa adalah menuju kemandirian siswa dengan 

dibekali kecakapan kejuruan sehingga setelah lulus nanti siswa 

memiliki bekal untuk hidup baik dengan bekerja di industri, bekerja 

sendiri maupun melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 

sesuai dengan keahliannya.
86

 

Kurikulum KTSP SMK di dalamnya juga terdapat materi 

kewirausahaan dengan tujuan untuk menumbuhkan jiwa mandiri 

secara ekonomi pada siswa sehingga diharapkan akan tumbuh jiwa 
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berwirausaha dan pada akhirnya akan tercipta para lulusan yang siap 

untuk berwirausaha.
87

 

Dalam pelaksanaannya kewirausahaan ini terbagi menjadi 

materi teori dan praktik. Materi teori berupa pengetahuan yang 

diberikan kepada siswa sebagai bekal untuk menjadi seorang 

wirausaha dan juga materi praktik yang bertujuan untuk melatih 

keterampilan berwirausaha serta memberikan pengalaman secara 

langsung bagaimana cara menjalankan suatu usaha yang sebenarnya. 

Dalam praktiknya siswa diminta untuk melakukan dagang atau dapat 

dengan mengelola suatu usaha jasa di sekolah. 

d. Interaksi Teman Sebaya 

Interaksi adalah hubungan timbal balik antara dua orang atau 

lebih dan masing-masing individu yang terlibat di dalamnya 

memainkan peran secara aktif. Dalam interaksi tidak hanya sekedar 

hubungan antar pihak-pihak yang terlibat melainkan saling 

mempengaruhi.
88

 Teman  sebaya  (peers)  adalah anak-anak atau 

remaja dengan dengan tingkat usia atau tingkat kedewasaan yang 

sama.
89

 

Interaksi teman sebaya memberikan kesempatan kepada 

remaja untuk belajar tentang bagaimana berinteraksi dengan orang 

lain, mengontrol tingkah laku sosial, mengembangkan keterampilan 
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dan minat yang sesuai dengan usia, serta saling bertukar perasaan 

dan masalah.
90

  

Dengan demikian interaksi teman sebaya memiliki kesempatan 

yang penting untuk memperbaiki kerusakan psikis selama masa 

kanak-kanak. Interaksi dengan suasana yang hangat dan menarik 

dapat membantu remaja dalam memperbaiki konsep diri, masalah 

dan tujuan yang lebih jelas, perasaan berharga, dan perasaan yang 

optimis tentang masa depan. 
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BAB III 

STRATEGI KEPEMIMPINAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN 

 KEPALA SMK DARUL FIKRI BRINGIN KAUMAN PONOROGO 

 

A. Profil SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo 

1. Sejarah Singkat Berdirinya SMK Darul Fikri 

Berawal dari berdirinya Pondok Pesantren Darul Fikri yang 

sistem pembelajarannya menitikberatkan pada bidang agama dan juga 

melihat tuntutan perkembangan zaman di mana orang dituntut untuk 

mempunyai keahlian dan keterampilan yang mumpuni, maka Yayasan 

Darul Fikri mengembangkan sayapnya untuk mewadahi peserta didik 

yang membutuhkan keahlian khusus di bidang kejuruan.  

Pada tahun 2005 SMK Darul Fikri resmi didirikan namanya 

adalah SMKN 1 Jenangan kelas jauh di Pondok Pesantren Darul Fikri 

karena ketika itu SMK Darul Fikri masih menjadi sekolah binaan dari 

SMKN 1 Jenangan Ponorogo. Yang menjabat kepala sekolah pertama 

adalah Muhammad Sarifuddin, ST, jumlah tenaga pengajar 16 orang dan 

jumlah siswanya 18 siswa. Pada awal berdirinya, kegiatan belajar 

mengajar di SMK Darul Fikri dilaksanakan pada sore hari. 

Seiring berjalannya waktu pada tahun 2011 SMK Darul Fikri 

melaksanakan akreditasi dan melaksanakan Ujian Nasional mandiri. 

Pada tahun 2012 masa jabatan kepala sekolah yang pertama sudah habis, 

dan Ketua Yayasan Darul Fikri mengangkat kepala sekolah baru yang 

bernama Sutikno, ST. Sejak kepemimpinan Sutikno tahun 2013, kegiatan 
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belajar mengajar di SMK Darul Fikri diganti waktunya menjadi pagi hari 

hingga sekarang.
91

 

2. Letak Geografis SMK Darul Fikri 

SMK Darul Fikri berlokasi di kompleks Pondok Pesantren Darul 

Fikri Desa Bringin Kauman Ponorogo. Keadaan tanah SMK Darul Fikri 

sebagai berikut: 

Status tanah  : Milik yayasan Darul Fikri  

Luas tanah : 2.267 m
2 

Luas bangunan  : 639 m
2 

Luas halaman/taman : 1.510 m
2 

Luas lapangan : 1.510 m
2
  

3. Visi dan Misi SMK Darul Fikri 

a. Visi 

Terbentuknya insan muslim yang berakidah benar, berkepribadian 

unggul, berdaya saing di dunia usaha/dunia industri, dan terciptanya 

lingkungan masyarakat yang Islami. 

b. Misi 

1) Memancarkan pendidikan luas tentang Islam, sehingga terbentuk 

manusia yang berilmu beramal dan bertaqwa, 

2) Mewujudkan sekolah yang mandiri agar menghasilkan tamatan 

yang kreatif, terampil, dan produktif sesuai dengan tuntutan dunia 

kerja dalam rangka menghadapi era globalisasi. 
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4. Sarana dan Prasarana di SMK Darul Fikri Bringin Kauman 

Ponorogo 

Sarana dan prasarana yang dimiliki SMK Darul Fikri saat ini 

berupa gedung/bangunan yang terdiri dari: 

Ruang kepala sekolah  : 1 baik 

Ruang guru    : 1 baik 

Ruang kelas    : 5 baik 

Ruang perpustakaan  : 1 baik 

Ruang UKS    : 1 baik 

Lab Komputer   : 1 baik 

Gudang   : 1 baik 

Kamar mandi siswa-siswi : 2 baik 

Kamar mandi guru   : 2 baik 

Masjid    : baik 

SDM SMK Darul Fikri yang terdiri dari: 16 orang guru dan 3 orang 

karyawan yang nama-namanya sebagaimana terlampir dalam struktur 

organisasi SMK Darul Fikri. 

5. Kepala Sekolah Yang Pernah Memimpin SMK Darul Fikri Bringin 

Kauman Ponorogo 

a. Muhammad Sarifuddin, ST., menjabat tahun 2005 – 2012. 

Keberhasilan yang diraih SMK Darul Fikri ketika dipimpin oleh 

Muhammad Sarifuddin adalah: Pada tahun 2011 berhasil melakukan 
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Akreditasi dan melaksanakan Ujian Nasional secara mandiri, sehingga 

tidak lagi menjadi sekolah jarak jauh, bagian dari SMKN 1 Jenangan 

Ponorogo. 

b. Sutikno, ST., menjabat mulai tahun 2012 – sekarang.  

Ketika kepala SMK Darul Fikri dijabat oleh Sutikno, ST, berbagai 

inovasi dilakukan, baik inovasi fasilitas, administrasi, pendirian usaha, 

dan penanaman jiwa kewirausahaan.
92

 

6. Struktur Organisasi SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo 

Struktur Organisasi SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo dapat 

dilihat dalam tabel berikut ini:  

Tabel 3.1. Struktur Organisasi SMK Darul Fikri 

Bringin Kauman Ponorogo 

No Nama Jabatan Struktural 

1 Drs. Suryani, MM.  Komite Sekolah   

2 Sutikno, ST.  Kepala Sekolah  

3 Totok Tyas W, ST.  Waka Kurikulum  

4 Nurchobibah, S.Pd.  WK XIA  

5 Ika Karyana, S.Pd.  WK XIIB  

6 Maryadi.   Ka TU,Bndahara  

7 Suroto, S.Pd.  WK Kesiswaan  

8 Widhar Kamajaya, S.Pd.  BP,WK X  

9 Angga Denanda.  TU  

10 Fiki Finalosa.  WK XIIA  

11 Novi Indri Astuti, S.Pd.  Bendhra  

12 Dewi Purwaningrum, S.Pd.  WK XIB  

13 Sari Restuningrum, S.Pd.  Guru  
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14 M. Sarifuddin, ST.  Guru  

15 Misnun, S.Pd.I.  Guru  

16 Drs. Nursalim.  Guru  

17 Mislan, BA.  Guru  

18 Hadi Sucipto, S.Pd.  Guru  

19 Dra. Sukarmi.  Guru  

20 Firman Putra Mega.   Guru  

 

B. Kewirausahaan di SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo 

Usaha milik SMK Darul Fikri antara lain: Bengkel motor, loundry, 

usaha air minum isi ulang, yang semuanya di kelola oleh siswa dan alumni 

SMK Darul Fikri. Bengkel motor lokasinya di luar sekolah atau di luar 

kompleks Pondok Pesantren Darul Fikri tepatnya di Desa Dengok. Kalau 

pusat loundray, usaha air minum isi ulang, koperasi, dan BMT lokasinya di 

lingkungan SMK Darul Fikri.
93

  

C. Strategi Kepemimpinan Berbasis Kewirausahaan Kepala SMK Darul 

Fikri Bringin Kauman Ponorogo 

1. Strategi Pemasaran Sekolah 

Mengenai strategi pemasaran atau promosi yang diterapkan kepala 

SMK Darul Fikri sehingga muridnya bertambah banyak, Sutikno 

menjelaskan: 

Kalau mengenai strategi pemasaran atau promosi yang utama ya 

promosi dari mulut ke mulut, para orang tua melihat lulusan 

sekolah ini prestasinya bagus, banyak lulusan yang mampu 

mendirikan usaha sendiri, akhirnya para orang tua memasukkan 

putra-putranya ke sekolah ini. Selain itu para alumni sekarang 
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sudah banyak yang membuat blog dan mempromosikan sekolah ini 

di blog masing-masing.
94

 

 

Salah satu strategi yang diterapkan seorang wirausaha adalah 

strategi pemasaran produk. Sekolah yang menghasilkan produk berupa 

jasa dan lulusan perlu menerapkan strategi pemasaran agar produk yang 

dihasilkan dikenal dan diminati masyarakat. Inti dari pemasaran atau 

promosi sekolah adalah penyampaian pesan visi dan misi sekolah kepada 

masyarakat pengguna jasa sekolah. Penyampaian visi dan misi sekolah 

kepada masyarakat ini diharapkan akan menghilangkan gap atau 

perbedaan pemahaman antara pengelola sekolah terutama kepala sekolah 

dengan masyarakat pengguna produk. 

Konsep pemasaran atau marketing sekolah memiliki tiga dasar: 

pertama dimulai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen sebagai 

dasar tujuan bisnis, kedua mengembangkan pendekatan organisasi untuk 

memuaskan kebutuhan konsumen, ketiga mencapai kebutuhan organisasi 

dengan memberikan kepuasan kepada konsumen.
95 

Di sinilah diperlukan 

jiwa wirausaha kepala sekolah. 

Sekolah yang murah bukan jaminan untuk menarik peminat. Saat 

ini banyak sekolah yang mahal tapi berkualitas bagus, justru banyak 

peminatnya. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menyampaikan 

kualitas sekolah agar ditangkap, dipahami dan diterima masyarakat. 
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Menjawab pertanyaan ini maka dalam hal promosi dan pemasaran 

sekolah image sekolah perlu diunggulkan. 

 Image sekolah dapat diunggulkan dengan menempatkan simbol-

simbol yang sifatnya dapat menerjemahkan konsep sekolah ke dalam 

tangkapan panca indra masyarakat. Sebagai contoh untuk 

mempromosikan konsep sekolah yang mempunyai guru berkualitas, 

maka gelar kesarjanaan guru perlu dicantumkan. 

Dengan melakukan unsur-unsur kualitas guru sebagai pelayan jasa, 

maka sekolah dalam memberikan pelayanan pendidikan akan menjadi 

unggul dan pada akhirnya akan memudahkan pemasaran untuk 

menkomunikasikan kekuatan sekolah. Sehingga dalam mengantarkan 

pesan visi dan misi sekolah, dapat ditangkap dengan cepat, dan mudah 

dipahami oleh masyarakat. 

Promosi dari mulut ke mulut seperti yang diterapkan kepala SMK 

Darul Fikri memang efektif dan patut ditiru. Karena produk kelulusan 

SMK Darul Fikri berupa lulusan yang mandiri di bidang usaha 

merupakan bukti nyata kualitas dan keunggulan sekolah tersebut. Akan 

tetapi jika promosi dilakukan dengan cara ini, dalam mencari peserta 

didik kepala SMK Darul Fikri jangan hanya menargetkan banyaknya 

siswa tapi juga harus mencari siswa yang bermutu, sehingga dapat 

mengembangkan nama baik sekolah di masyarakat. Bukan mencari siswa 

buangan dari sekolah negeri.  
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Selain itu, kelemahan promosi dari mulut ke mulut hanya terbatas 

pada masyarakat atau orang tua siswa yang saling mengenal, dan juga 

mengenai promosi melalui internet tetap terbatas pada masyarakat 

pengguna internet saja. Promosi melalui atribut-atribut sekolah yang 

mudah ditangkap panca indera masih tetap dibutuhkan dalam strategi 

pemasaran sekolah. 

 Atribut-atribut tersebut bisa berupa logo sekolah yang menarik, 

gedung sekolah yang bersih dan nyaman, seragam sekolah yang menarik, 

serta sikap dan perilaku siswa yang terpuji, yang tidak terlibat dalam 

kenakalan remaja. Melalui atribut-atribut itu akan memberikan kesan 

baik bagi masyarakat, baik masyarakat yang saling mengenal maupun 

tidak. 

2. Penerapan Perilaku Tepat Waktu 

Tepat waktu erat kaitannya dengan disiplin. Nampaknya Sutikno 

termasuk seorang pemimpin yang jiwa disiplinnya tinggi, dan orang yang 

tepat dalam penggunaan waktu. Seperti yang diungkapkan berikut ini: 

“Saya selalu tegas dalam menerapkan perilaku tepat waktu. Jadi semua 

warga sekolah mulai dari saya sendiri, para guru, karyawan sekolah dan 

semua murid harus datang dan pulang sekolah tepat waktu. Bagi yang 

terlambat dikenakan sanksi. Makanya begitu pelajaran dimulai pintu 

gerbang sekolah harus ditutup.”
96
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Ketika dimintai keterangan tentang sanksi bagi murid yang 

terlambat, Sutikno menjelaskan; “Kalau masih ada murid yang terlambat 

boleh mengikuti pelajaran asalkan harus minta surat keterangan dari guru 

piket lalu guru piket mencatat dalam agenda harian dan dibuat laporan 

tiap bulan.”
97

 

Pernyataan Sutikno tersebut dibenarkan oleh Sarifuddin guru SMK 

Darul Fikri berikut ini:  

Pak Sutikno itu orangnya disiplin sekali dan juga tegas. Datang ke 

sekolah selalu tepat waktu pulangnya juga begitu selalu jam dua, 

makanya guru-guru di sini kalau misalnya mau datang terlambat ya 

sungkan. ….kadang-kadang senang kadang-kadang ya tidak karena 

jadi nggak bebas. Senangnya hasilnya bagus, nggak senangnya 

kadang-kadang kami para guru merasa terkekang.
98

 

 

Wirausahawan umumnya menganggap bahwa waktu adalah uang. 

Artinya waktu bagi seorang wirausahawan dapat menghasilkan sesuatu 

yang bermanfaat yang dapat dinilai dengan uang. Menyia-nyiakan waktu 

adalah kerugian. Prinsip ini juga sesuai dengan ayat al-Qur’an: 

اِلَحاِت َوتََواَصْوا  َّلِذْيَن آََمنُْوا َوَعِملُْوا الصَّ ْنَساَن لَِفى ُخْسٍر. ِاَّلَّ ا َواْلعَْصِر. ِإنَّ اْْلِ

 99ِباْلَحّقِ َوتََواَصْواِبالصَّْبِر.

Artinya: Demi masa (waktu). Sesungguhnya manusia itu benar-benar 

berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan 
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mengerjakan amal saleh dan nasehat-menasehati supaya mentaati 

kebenaran dan menasehati supaya menepati kesabaran.
 100

 

Tepat waktu juga merupakan bagian dari disiplin. Disiplin berarti 

taat pada aturan. Dengan melaksanakan disiplin di sekolah, berarti semua 

pihak dapat menjamin kelangsungan pendidikan dan kegiatan operasional 

sekolah. Kemauan dan kerja keras yang diperoleh melalui disiplin akan 

melahirkan mental yang kuat dan tidak mudah menyerah walaupun 

dalam keadaan yang  sulit. 

Namun demikian, kaitannya dengan penerapan konsep disiplin di 

Darul Fikri, hendaknya kepala SMK Darul Fikri memperhatikan 

beberapa hal antara lain: konsep disiplin yang diterapkan hendaknya 

dapat diterima semua pihak sehingga tidak ada guru maupun warga 

sekolah lainnya yang merasa terbebani, konsep disiplin yang diterapkan 

hendaknya untuk kepentingan kemajuan dan kesejahteraan bersama, 

selain itu konsep disiplin yang diterapkan hendaknya mampu 

memberikan motivasi bagi siswa, guru dan semua warga sekolah untuk 

belajar dan bekerja bersama. 

3. Penerapkan Perilaku Tepat Janji 

Dalam Menerapkan strategi kepemimpinannya Sutikno juga 

berusaha tepat janji, seperti yang diungkapkan berikut ini: 

Selain itu saya juga berusaha menepati janji. Misalnya kalau dalam 

rapat wali murid saya meminta bantuan dana dari wali murid untuk 

tambahan dana merehab ruang kelas, maka dana itu benar-benar 
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dialokasikan ke sana, tidak untuk keperluan lain seperti membeli 

seragam sekolah, alat tulis dan lain-lain, sehingga para orang tua 

percaya dengan sekolah ini.
101

 

 

Tepat janji merupakan sifat yang perlu dimiliki oleh seorang 

wirausahawan. Karena tepat janji akan menumbuhkan kepercayaan 

dalam diri pelanggan atau pengguna produk. Kepercayaan merupakan 

modal utama dalam berwirausaha. Sebagai seorang pemimpin yang 

berjiwa wirausaha, kepala sekolah dapat menerapkan perilaku tepat janji 

dengan cara tidak sering mengobral janji, tidak suka berbohong, selalu 

memperhatikan mutu atau kualitas hasil kerja. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur’an: 

ْاْلَعْهدََْكبَنَْمْسئُْىلاَْوأَْوفُىْْ  102.اْبِبْلعَْهِدْإِنَّ

Artinya: Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai 

pertanggungjawabannya. 

4. Memenuhi Tanggung Jawab Sosial Sekolah 

Tanggung jawab sosial yang dilakukan kepala SMK Darul Fikri 

terhadap masyarakat sekitar diwujudkan dengan cara melestarikan 

lingkungan hidup terutama lingkungan sekitar sekolah sehingga 

lingkungan sekolah menjadi sejuk dan asri. Mengenai upaya yang di 

lakukan SMK Darul Fikri dalam mewujudkan lingkungan sejuk dan asri 

tersebut Sutikno menjelaskan “Kami semua warga sekolah ini selalu 

berusaha melestarikan lingkungan, terutama lingkungan sekitar sekolah. 

Agar masyarakat sekitar sekolah percaya, dan tidak merasa terganggu 
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dengan remaja yang biasanya suka merusak lingkungan. Dengan begitu 

harapan kami mereka tertarik memasukkan putra-putranya ke sekolah 

ini.”
103

 

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa kepala SMK Darul 

Fikri mengutamakan pelestarian lingkungan hidup sekitar sekolah untuk 

mewujudkan tanggung jawab sosial sekolah terhadap masyarakat sekitar 

sekolah. Namun dalam perkembangan etika bisnis yang lebih mutakhir, 

muncul gagasan yang lebih luas mengenai lingkup tanggung jawab sosial 

perusahaan berupa usaha menjalin hubungan perusahan dengan 

masyarakt. Lingkup tanggung jawab sosial perusahaan ini hendaknya 

juga diterapkan di lingkungan sekolah. Dengan demikian menarik minat 

para orang tua siswa, pihak sekolah terutama kepala sekolah perlu 

menjalin hubungan dengan masyarakat.
104

  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan tanggung 

jawab sosial sekolah ini antara lain: Pertama, keterlibatan sekolah dalam 

kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. 

Dalam hal ini warga sekolah diharapkan untuk terlibat dalam berbagai 

kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk membantu memajukan dan 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat. contohnya kerja bakti 

membersihkan lingkungan. 

Kedua, pihak sekolah telah diuntungkan dengan mendapat hak 

untuk mengelola sumber daya alam berupa tanah yang ada dalam 
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masyarakat tersebut dengan  mendatangkan keuntungan bagi sekolah. 

Karena itu, tanggung jawab sosial merupakan  balas jasa terhadap 

kepercayaan masyarakat tersebut. 

Ketiga, dengan tanggung jawab sosial melalui berbagai kegiatan 

sosial, pihak sekolah memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak 

melakukan kegiatan-kegiata tertentu  yang dapat merugikan kepentingan 

masyarakat luas. Dengan ikut dalam berbagai kegiatan sosial, sekolah 

merasa punya kepedulian, punya tanggung jawab terhadap masyarakat, 

dengan demikian akan mencegahnya untuk melakukan tindakan yang  

merugikan masyarakat. 

Keempat, dengan keterlibatan sosial, sekolah dalam kegiatan di 

masyarakat, akan menjalin hubungan sosial yang lebih baik dengan 

masyarakat dan dengan demikian keberadaan sekolah akan lebih diterima 

kehadirannya dalam masyarakat. Hal ini pada gilirannya akan membuat 

masyarakat merasa memiliki sekolah tersebut, dan dapat menciptakan 

iklim sosial dan politik yang lebih aman, kondusif, dan menguntungkan 

bagi kegiatan sekolah. Ini berarti keterlibatan sekolah dalam berbagai 

kegiatan sosial juga akhirnya punya dampak yang positif dan 

menguntungkan bagi kelangsungan kegiatan pendidikan di tengah 

masyarakat. 

5. Melakukan Inovasi Pendidikan 

Mengenai inovasi yang dilakukan oleh kepala SMK Darul Fikri 

diungkapkan Sutikno berikut ini: 



 
 

75 
 

Yang lebih penting saya berusaha melakukan inovasi pendidikan, 

seperti: melakukan inovasi fasilitas, seperti ruang kelas, ruang 

komputer. Fasilitas internet dulu kami belum punya sekarang SMK 

Darul Fikri sudah mempunyai jaringan wifi. Lingkungan sekolah 

juga diperbarui sekarang menjadi asri dan rindang karena banyak 

pohon-pohon di tanam di lingkungan sekolah ini. Selain itu juga 

kami lakukan pembenahan dan perbaikan administrasi.
105

  

 

Salah satu ciri seorang pemimpin yang berjiwa wirausaha adalah  

kemampuan melakukan inovasi. Inovasi memerlukan kesempatan baru. 

ini berarti perbaikan barang dan jasa yang ada, menciptakan barang dan 

jasa baru, atau mengkombinasikan unsur-unsur produksi yang ada 

dengan cara baru yang lebih baik.
106  

Strategi dalam melakukan inovasi antara lain: strategi fasilitatif 

(facilitative strategies) dengan memperbarui fasilitas yang ada, strategi 

pendidikan (re-educative strategies) yang berarti dalam melakukan 

inovasi terlebih dahulu menyampaikan informasi tentang pentingnya 

inovasi,
107

 strategi bujukan (persuasive strategies) artinya untuk 

mencapai tujuan perubahan (inovasi) dengan cara membujuk (merayu) 

agar sasaran perubahan mau mengikuti perubahan (inovasi) yang 

direncanakan, dan strategi paksaan (power strategies) artinya dengan 

cara menggunakan power untuk memaksa sasaran perubahan (anak 

didik) agar tujuan perubahan dapat tercapai.
108
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Dalam suatu lembaga pendidikan (sekolah) sering juga dipakai 

kombinasi antara berbagai macam strategi dalam melakukan perubahan 

(inovasi).  Namun kebanyakan kepala sekolah dalam melakukan inovasi 

biasanya menyesuaikan dengan kondisi sasaran perubahan (anak didik). 

Hal itu bisa juga terjadi karena pelaksana perubahan (kepala sekolah) 

merasa kesulitan menentukan strategi mana yang dianggap paling tepat, 

baik itu pendidikan, bujukan, paksaan, maupun fasilitatif. Karena pada 

kenyataannya tidak ada batasan yang jelas untuk membeda-bedakan 

strategi tersebut. 

Jika program inovasi pendidikan ini dikaitkan dengan kegiatan 

sekolah, maka kepala sekolah harus mampu menetapkan berbagai 

kebijakan dalam menerapkan inovasi pendidikan di sekolah yang 

dipimpinnya. Baik inovasi kurikulum, administrasi maupun inovasi 

fasilitas. Sedangkan operasionalisasi kebijakan tersebut untuk mencapai 

hasil yang maksimal perlu ditunjang oleh kiat-kiat kewirausahaan.  

Dengan demikian jika dana bantuan dari pemerintah kurang 

sedangkan kegiatan inovasi yang harus dilakukan cukup banyak, maka 

kepala sekolah harus mampu mencari peluang untuk mendayagunakan 

berbagai potensi masyarakat dan lingkungan sekitar.      

Dalam kepemimpinannya, diakui oleh kepala SMK Darul Fikri 

bahwa ia telah melakukan berbagai macam inovasi, antara lain:  
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a. Inovasi Kurikulum 

Pada dasarnya kurikulum adalah sesuatu yang direncanakan 

untuk pelajaran anak didik. Kurikulum yang berlaku di SMK 

DarulFikri adalah Struktur Kurikulum 2018. Mata pelajaran yang 

diajarkan dalam kurikulum 2018 adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2.  Kurikulum di SMK Darul Fikri  

Bringin Kauman Ponorogo 

Mata Pelajaran 

KELAS 

X XI XII 

1 2 1 2 1 2 

A. Muatan Nasional 

1 
Pendidikan Agama dan Budi 

Pekerti 
3 3 3 3 3 3 

2 
Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan 
2 2 2 2 2 2 

3 Bahasa Indonesia 4 4 3 3 2 2 

4 Matematika 4 4 4 4 4 4 

5 Sejarah Indonesia 3 3 - - - - 

6 
Bahasa Inggris dan bahasa asing 

lainnya*) 
3 3 3 3 4 4 

Jumlah A 19 19 15 15 15 15 

B. Muatan Kewilayahan 

1 Seni Budaya 3 3 - - - - 

2 
Pendidikan Jasmani Olah raga dan 

Kesehatan 
2 2 2 2 - - 

Jumlah B 5 5 2 2 - - 

C. Muatan Peminatan Kejuruan 

C1. Dasar Bidang Keahlian 
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1  
Simulasi dan dan Komunikasi 

Digital 
3 3 - - - - 

2 Fisika 3 3 - - - - 

3 Kimia 3 3 - - - - 

C2. Dasar Program Keahlian 

1 Kerja Bengkel dan Gambar Teknik 4 4 - - - - 

2 Dasar Listrik dan Elektronika 5 5 - - - - 

3 

Teknik Pemrograman, 

Mikroprosesor, dan 

Mokrokontroler 

4 4 - - - - 

C3. Kompetensi Keahlian 

1 
Pemrograman, Mikroprosesor dan 

Mikrokontroler 
- - 4 4 - - 

2 Penerapan Rangkaian Elektronika - - 7 7 6 6 

3 
Perencanaan dan Instalasi Sistem 

Audio Video 
6 6 6 6 6 6 

4 
Penerapan Sistem Radio dan 

Televisi 
- - 7 7 6 6 

5 
Perawatan dan Perbaikan Sistem 

Audio Video  
- - - - 7 7 

6 Produk Kreatif dan Kewirausahaan - - 7 7 8 8 

Jumlah C 22 22 31 31 33 33 

Total Jam 46 46 48 48 48 48 

 

Jika dianalisa kurikulum SMK 2018 yang telah diberlakukan di 

SMK Darul Fikri terdapat beberapa perubahan antara lain; 

pengurangan jumlah jam matapelajaran Bahasa Indonesia dari 354 

jam (tahun 2017) menjadi 320 (tahun 2018) atau berkurang atau 
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berkurang satu jam pelajaran pada kelas XII semester satu dan satu 

jam pelajaran semester dua.  

Selain itu terdapat perubahan nama matapelajaran pada 

kompetensi keahlian. Penambahan jam matapelajaran produktif kreatif 

dan kewirausahaan dari total 350 jam (tahun 2017) bertambah menjadi 

524 jam (tahun 2018). Perubahan nama matapelajaran pada beberapa 

kompetensi keahlian dan distribusi jam belajaran. 

Struktur kurikulum 2018 dengan jumlah jam pada matapelajaran 

produktif kreatif dan kewirausahaan meningkat signfikan bertujuan 

untuk mendorong agar pembelajarn dapat menghasilkan produk-

produk kreatif dan menghasilkan sikap dan keterampilan 

berwiraswasta lulusan SMK Darul Fikri. Dengan begitu diharapkan 

para lulusan mampu menghasilkan produk-produk kreatif dan 

berwirausha. 

Selain matapelajaran yang sudah ditetapkan oleh Dirjen 

Pendidikan dan Menengah Kemendikbud tersebut di SMK Darul Fikri 

juga diajarkan matapelajaran tambahan (muatan lokal) yang 

disesuaikan dengan kurikulum Pondok Pesantren Darul Fikri, yaitu; 

Bahasa Arab, Fikih, Aqidah Akhlak, Al-qur’an Hadits, dan Imlak 

(baca tulis al-Qura’an). Dengan begitu diharapkan lulusan SMK Darul 

Fikri mampu menjadi wirausaha yang dijiwai dengan nilai-nilai 

keislaman. 
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b. Inovasi Fasilitas 

Pendidikan kewirausahaan di SMK Darul Fikri tidak hanya 

terfokus pada praktik saja, tetapi juga didasari dengan teori. 

Penyampaian teori-teori pendidikan di sekolah umumnya akan lebih 

berhasil jika didukung oleh fasilitas yang memadai. Salah satu strategi 

dalam melakukan inovasi pendidikan yang dilakukan oleh kepala 

SMK Darul Fikri adalah melalui inovasi fasilitas.  

Menurut para ahli untuk mencapai tujuan perubahan (inovasi) 

yang telah ditentukan, diutamakan penyediaan fasilitas dengan 

maksud agar program perubahan (inovasi) akan berjalan mudah dan 

lancar.
109

 Fasilitas yang lengkap dan memadai merupakan salah satu 

sarana mempromosikan sekolah. Umumnya jasa pendidikan akan 

semakin terlihat baik ketika penampilan fasilitas fisik, gedung, 

peralatan, personel dan media komunikasi tersedia secara lengkap dan 

baik.  

Tidak heran jika kemudian sekolah berlomba-lomba 

mengadakan inovasi fasilitas pendidikan. Sebagai pimpinan yang 

berjiwa wirausaha, kepala SMK Darul Fikri memastikan bahwa 

fasilitas yang dimiliki sekolah tersebut semakin lengkap. Terutama 

dengan ruang kelas yang memadai, kepemilikan LCD proyektor, wifi 

connector sebagai sarana komunikasi, serta fasilitas belajar-mengajar 

lainnya. 
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 Yang perlu diperhatikan dalam mengadakan inovasi fasilitas ini 

adalah jaminan keamanan bagi pengguna fasilitas, terutama siswa, 

pada usia remaja. Fasilitas internet saat ini mungkin sudah merupakan 

standar dan bukan sesuatu yang mewah. Namun banyak sekolah yang 

tidak memperdulikan dampak negatif dari penggunaan internet bagi 

siswa.  

Untuk itu sebagai penyedia jasa pendidikan, pihak pengelola 

sekolah terutama kepala SMK Darul Fikri perlu mempertimbangkan 

dampak negatif dari penggunaan internet terutama bagi para remaja. 

Maka dalam hal ini jaminan jaringan internet yang bersih dan aman, 

bebas dari unsur pornografi perlu diutamakan. Jika jaminan keamanan 

ini diutamakan maka akan menjadi keunggulan tersendiri bagi sekolah 

tersebut dan memperkokoh kepercayaan orang tua siswa.  

c. Inovasi Administrasi  

Kemajuan dalam bidang pendidikan hanya mungkin dicapai jika 

administrasi pendidikan dikelola secara inovatif. Karena inovasi 

administrasi pendidikan merupakan bagian berkaitan langsung dengan 

unsur-unsur pendidikan lainnya seperti guru, fasilitas, keuangan, 

hubungan sekolah dengan orang tua atau masyarakat, serta 

pengembangan sekolah.
110

 Inovasi bidang administrasi pendidikan 

tidak lepas dari sistem administrasi pemerintah pusat. Karena 

administrasi pendidikan merupakan bagian dari keputusan pemerintah 
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pusat yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan lembaga-

lembaga pendidikan. 

Namun dalam pelaksanaanya banyak keputusan dari pemerintah 

pusat yang belum dapat dilaksanakan oleh lembaga-lembaga 

pendidikan sehubungan dengan keterbatasan fasilitas, dana, dan 

sumber daya manusia. Menyikapi hal ini, dalam melakukan inovasi 

administrasi pendidikan kepala SMK Darul Fikri bisa saja melakukan 

terobosan baru di luar juklak (petunjuk pelaksanaan) dan juknis 

(petunjuk teknis) dari atasan. Misalnya dalam hal penyusunan 

anggaran dan belanja sekolah yang dananya bersumber dari Badan 

Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP3) kepala SMK Darul 

Fikri dapat menentukan pilihan terbaiknya pada kebutuhan yang 

paling mendesak untuk dipenuhi. 

Namun perlu dipikirkan juga dalam melakukan inovasi 

umumnya para pemimpin akan mendapat kendala dari berbagai pihak. 

Untuk itu sebelum menjalankan inovasi hendaknya kepala SMK Darul 

Fikri hendaknya melakukan pendekatan terutama kepada para guru. 

Karena umumnya tidak semua guru langsung bisa menerima 

perubahan. Alasan mereka bisa macam-macam. Misalnya ada rasa 

khawatir dengan adanya perubahan posisi atau kedudukan mereka 

yang sudah mapan akan tergeser, atau ada rasa khawatir beban tugas 

mereka bertambah banyak dan lain sebagainya. Jika Kepala SMK 

Darul Fikri mampu melakukan pendekatan kepada semua warga 
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sekolah dengan baik, maka proses inovasi pendidikan di sekolah 

tersebut tentu akan berjalan lancar. 

D. Strategi Kepala SMK Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo dalam 

Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Siswa 

1. Strategi Penanaman Jiwa Kewirausahaan 

Penanaman kesadaran berwirausaha sejak pertama masuk di SMK 

Darul Fikri Bringin Kauman Ponorogo, akan menjadi pioner bagi siswa 

SMK Darul Fikri yang sekaligus juga sebagai santri Pondok Pesantren 

Darul Fikri untuk membekali diri mereka belajar mandiri, bertanggung 

jawab, dan mampu mencari uang sendiri. Kepala SMK Darul Fikri 

mengatakan para siswa diberi wejangan atau motivasi untuk memiliki 

jiwa kewirausahaan. Tujuan dari pemberian motivasi ini ialah agar siswa 

SMK Darul Fikri memiliki kehandalan dan kewibawaan dalam 

berwirausaha. 

Kepala sekolah meyakini bahwa dengan memberikan motivasi 

berwirausaha sejak dini bagi siswa yang baru masuk di SMK Darul Fikri, 

akan tertanam dalam jiwa mereka semangat untuk terus berusaha dan 

berkarya membangun kewirausahaan sekolah. Pentingnya membangun 

jiwa wirausaha sekolah ini ialah untuk membekali diri siswa ketika telah 

lulus dari SMK Darul Fikri, para alumni telah siap kerja dan siap 

bersaing dalam membangun usaha sendiri, secara mandiri.  

Barang kali penanaman jiwa kewirausahaan ini juga telah 

ditanamkan kepada diri siswa oleh kepala sekolah di SMK lain selain 
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SMK Darul Fikri. Namun, perbedaannya ialah SMK Darul Fikri 

merupakan Sekolah Menengah Kejuruan yang berbasis pondok 

pesantren. Sehingga inovasi yang dilakukan oleh kepala SMK Darul 

Fikri tidak hanya sekedar menanamkan jiwa kewirausahaan kepada diri 

siswa, tetapi juga membangun kewibawaan dalam berwirausaha dengan 

gaya hidup yang agamis, dengan berwirausaha yang tidak melanggar 

syari’at-syariat Islam. Seperti jujur dalam berwirausaha, tidak 

menjatuhkan pesaing, dan tidak mencurangi pelanggan. 

2. Strategi Pembaruan Usaha Berkelanjutan 

Usaha yang dijalankan oleh siswa dibimbing oleh pengurus dan 

guru melalui kewirausahaan sekolah menjadikan siswa tekun dan giat 

menjalankan tugas mereka untuk menjadi entrepreneur. Usaha milik 

SMK Darul Fikri yang dijalankan oleh siswa antara lain bengkel motor, 

loundry, dan air minum isi ulang, dan juga BMT. Ketika siswa sukses 

seketika dalam menjalankan usaha-usaha tersebut, ini belum merupakan 

keberhasilan yang final. Tanpa adanya pembaharuan (inovasi) dan 

kreativitas maka usaha-usaha tersebut akan terkalahkan oleh pesaing. 

Untuk itu setiap usaha perlu dilakukan pembaruan (inovasi) yang 

berkelanjutan. Inovasi yang dilakukan oleh SMK Darul Fikri dalam 

bidang usaha ini berupa inovasi teknologi dengan cara memperbarui alat-

alat yang dibutuhkan, inovasi pelayanan dengan cara terus meningkatkan 

dan memperbaiki pelayanan terhadap pengguna jasa, serta inovasi 

kemasan dengan cara membuat kemasan produk yang lebih menarik. 
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Pembaharuan (inovasi) usaha ini dilakukan secara berkelanjutan demi 

mempertahankan serta meningkatkan keberhasilan siswa dalam 

berwirausaha. 

3. Strategi ATM (Amati Tiru Modifikasi) 

Tujuan utama proses belajar dalam berwirausaha di Sekolah 

Menengah Kejuruan adalah menjadikan siswa mandiri. Baik mandiri 

dalam bekerja di perusahaan milik orang lain maupun mandiri dalam 

mendirikan dan mengelola usahanya sendiri. Untuk mencapai tujuan 

tersebut menurut kepala SMK Darul Fikri perlu adanya strategi “Amati 

Tiru Modifikasi” dari sekolah atau perusahaan yang sudah maju.  

Meskipun strategi “amati tiru modifikasi” suatu hal yang sudah 

lumrah atau hal yang biasa dalam bidang usaha, namun dalam hal 

memodifikasi, setiap pengelola usaha punya strategi yang berbeda. 

Dalam mengelola sekolah dan mengelola usaha-usaha milik sekolah 

awalnya SMK Darul Fikri memang meniru SMK Jenangan Ponorogo 

karena SMK Darul Fikri merupakan cabang dari sekolah tersebut. 

Namun untuk selanjutnya SMK darul Fikri memodifikasi usaha mereka 

dengan sentuhan yang lebih islami, sesuai basis sekolah karena sekolah 

tersebut berbasis pondok pesantren. 

Jika dianalisis, strategi ATM (amati-tiru modifikasi) memang baik 

untuk diterapkan, akan tetapi dalam kondisi tertentu, sekolah-sekolah 

yang mempunyai keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang 

dimiliki, untuk meniru keberhasilan yang sudah dicapai oleh perusahaan 
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atau sekolah yang lebih maju akan kesulitan karena tidak memiliki SDM 

yang mumpuni. Maka tidak secara otomatis strategi ”amati tiru 

modifikasi” ini langsung berhasil. Maka dalam hal ini kepala SMK Darul 

Fikri perlu memikirkan strategi lainnya untuk meningkatkan kapasitas 

dan kualitas pelayanan usaha sekolah. Seperti contohnya strategi alliance 

yang merupakan bentuk kerja sama dengan lembaga lain. Maka untuk 

materi-materi tertentu SMK Darul Fikri dapat bekerja sama dengan mitra 

yang lebih kompeten.  

Sebagai contoh untuk penyediaan pendidikan keterampilan 

komputer bisa menggandeng lembaga pendidikan komputer yang sudah 

ada. Contoh lain dalam rangka peningkatan kualitas bengkel motor, jika 

SMK Darul Fikri belum memiliki fasilitas teknologi dan SDM yang 

mumpuni dalam bidangnya maka ada baiknya sekolah tersebut 

memanggil seorang ahli dari perusahaan yang sudah maju untuk 

menyampaikan materi otomotif kepada siswa.  

Namun perlu diperhatikan bahwa strategi ini memiliki konsekuensi 

terpengaruhnya imej sekolah oleh lembaga mitra. Untuk itu dalam 

memilih mitra, diperlukan penetapan mitra yang memiliki visi dan misi 

yang sejalan, serta reputasi yang baik.  
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BAB IV 

TANTANGAN KEPALA SMK DARUL FIKRI BRINGIN KAUMAN 

PONOROGO DALAM MENERAPKAN STRATEGI  

KEPEMIMPINAN BERBASIS KEWIRAUSAHAAN 

 

A. Tantangan Kepala SMK Darul Fikri Dalam Menerapkan Strategi 

Kepemimpinan Berbasis Kewirausahaan 

Tantangan dalam organisasi terutama organisasi pendidikan memang 

tidak bisa dihindari. Bahkan tantangan itu bisa menjadi kendala dalam 

memimpin sebuah organisasi pendidikan. Ketika dimintai keterangan 

mengenai tantangan yang dihadapin dalam memimpin SMK Darul Fikri, 

Sutikno menjelaskan:  

Pemahaman para guru maupun karyawan sekolah tentang 

pentingnya mewujudkan kemandirian siswa yang beda-beda. Ada 

yang menganggapnya hanya sekedar ikut-ikutan sekolah-sekolah 

lain, tapi ada juga yang menganggap mewujudkan kemandirian 

siswa ini penting demi kemajuan dan kebaikan sekolah. Dari 

pemahaman yang berbeda ini akhirnya dukungan mereka terhadap 

usaha mewujudkan kemandirian siswa di sekolah inipun berbeda-

beda pula.
111

  

 

B. Analisa Tantangan Kepala SMK Darul Fikri dalam Menerapkan 

Strategi Kepemimpinan Berbasis Kewirausahaan 

Jika tantangan-tantangan tersebut dianalisis maka sebenarnya akan 

menguatkan kepemimpinan kepala SMK Darul Fikri. 

1. Pemahaman warga sekolah yang beragam tentang pentingnya inovasi 

pendidikan 
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Pemahaman para guru yang berbeda tentang pentingnya inovasi 

pendidikan kadang memang menjadi penghambat bagi kepemimpinan 

kepala sekolah. Karena hal itu akan mempengaruhi semangat mereka 

untuk bersama-sama melakukan inovasi. Di sinilah diperlukan peran 

kepala sekolah/madrasah yang tidak hanya sebagai pemimpin atau leader 

tetapi juga sebagai educator.
112

 

Dalam menjalankan perannya sebagai educator hendaknya kepala 

SMK Darul Fikri mampu menjelaskan dan menyampaikan gagasannya 

kepada para guru dan warga sekolah lainnya tentang pentingnya inovasi 

pendidikan dengan alasan yang dapat diterima semua pihak tentang 

perlunya inovasi di SMK Darul Fikri. Dengan begitu warga sekolah 

terutama para guru akan menyambut baik bahkan turut menjalankan 

inovasi-inovasi di SMK Darul Fikri. 

2. Perbedaan Emosional Guru 

Emosional guru yang berbeda dianggap sebagai tantangan yang 

dapat menghambat kepemimpinan kepala SMK Darul Fikri karena di 

satu pihak ada guru yang terlalu bersemangat melakukan inovasi 

pendidikan, di pihak lain ada guru yang terlalu mengagungkan tradisi-

tradisi lama yang telah terbukti efektif. Perbedaan ini jika dibiarkan akan 

menimbulkan kesalahpahaman dan memicu konflik antar guru. 

Sebagian pemimpin mungkin menganggap konflik adalah hal 

yang wajar dan memanfaatkan konflik menjadi sesuatu yang 
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menguntungan. Namun kenyataanya konflik bisa menjadi kendala dalam 

kegiatan karena meresahkan banyak orang. Waktu yang seharusnya 

digunakan untuk melaksanakan kegiatan, tersita karena harus mengatasi 

konflik antar guru. 

Menghadapi emosional guru yang berbeda itu seorang 

entrepreneur perlu memiliki kemampuan berafiliasi. Kemampuan 

berafiliasi adalah kemampuan untuk membentuk hubungan yang hangat 

dan bersahabat dengan orang lain agar diterima dan disukai.
113

 

Kemampuan berafiliasi ini jugalah yang harus dimiliki oleh kepala SMK 

Darul Fikri. Dengan kemampuan berafiliasi ini kepala SMK Darul Fikri 

akan mampu memanfaatkan perbedaan emosional guru ini dalam 

pendelegasian tugas.  

Misalnya bagi guru-guru yang masih muda dengan semangat 

yang berapi-api didelegasikan untuk melaksanakan tugas yang 

membutuhkan kecakapan dan tenaga ekstra contohnya merombak tata 

ruang lingkungan sekolah. Sedangkan guru-guru yang lebih kalem 

dengan semangat yang mulai menurun perlu dimotivasi semangatnya 

dengan diberi tugas yang membutuhkan ketelatenan. Seperti mengajari 

keterampilan siswa. 

Dengan pendelegasian yang tepat maka akan membuahkan hasil 

yang diharapkan. Dengan demikian perbedaan emosi guru tidak lagi 
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dianggap sebagai kendala, melainkan merupakan aset sekolah yang jika 

dikelola dengan baik menjadi sesuatu yang menguntungkan.  

3. Ketersediaan dana yang tidak kontinu  

Umumnya, sekolah dalam menjalankan kegiatan pendidikan 

sangat tergantung kepada tiga jenis sumber pemasukan keuangan, yaitu: 

a. pemilik organisasi; b. masyarakat pengguna; dan c. pihak ketiga. 

Pemilik organisasi adalah pemerintah bagi sekolah negeri dan yayasan 

bagi sekolah swasta. Masyarakat pengguna adalah orang tua atau wali 

murid, yang tergabung dalam Badan Pembantu Penyelenggara 

Pendidikan (BP3) dan pihak ketiga adalah para penyumbang dana atau 

sponsor.
114

  

Ketika salah satu atau seluruh sumber pemasukan keuangan 

tersebut berhenti menyalurkan dana, maka biasanya sekolah akan 

mengalami gangguan kegiatan operasional pendidikan. Dalam hal ini 

kepala sekolah dituntut untuk memiliki strategi agar jaminan 

ketersediaan dana tersebut bisa jelas dan kontinu, tanpa mengganggu 

kelangsungan kegiatan operasional sekolah.  

Anggaran dari Yayasan Darul Fikri ternyata kadang-kadang 

kurang untuk biaya operasional sekolah. Tidak hanya SMK Darul Fikri 

saja, hampir semua sekolah pernah mengalami kekurangan anggaran dari 

pemilik organisasi. Buktinya, hampir semua sekolah mengadakan 

pungutan kepada siswa. Jumlah pungutannya beragam, ada yang kecil 
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(ringan), ada pula yang luar biasa besar. Pungutan-pungutan tersebut 

terkadang dibuat oleh pihak sekolah dan pengurus komite.  

Yang perlu ditekankan di sini, jangan sampai pengurus komite 

membuat kesepakatan dengan pengurus sekolah, dan kemudian komite 

sekolah dipasrahi agar bagaimana semua wali siswa menyetujui anggaran 

yang sudah direncanakan ketika diadakan rapat yang mengundang semua 

wali siswa. Perlu dicatat, biasanya pengurus komite mendapatkan honor 

bulanan  dari sekolah, dan anehnya, honor kerap membuat para pengurus 

komite menjadi kehilangan daya kritisnya.  

Semestinya, pengurus komite bisa bersikap kritis, sehingga dana 

yang dibebankan kepada siswa bisa diperingan dengan cara 

menghilangkan pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan, dan 

memangkas pengeluaran-pengeluaran yang berlebihan. Dengan otonomi 

yang lebih besar, memang sekolah memiliki kewenangan yang lebih 

besar dalam mengelola sekolahnya sehingga sekolah lebih mandiri.  

Dengan kemandiriannya sekolah lebih berdaya dalam 

mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan kebutuhan 

dan potensi yang dimiliki. Namun, kemandirian sekolah harus didukung 

dengan kemandirian dalam menggali sumber daya keuangan dan 

mengelolanya secara mandiri. 

Kaitannya dengan SMK Darul Fikri, sumber keuangan tidak 

melulu meminta kepada wali siswa, tetapi bisa diusahakan dengan jalan 

lain, yaitu mendirikan usaha-usaha milik sekolah, seperti bengkel motor, 



 
 

92 
 

usaha loundray, dan usaha air minum isi ulang, seperti yang telah 

dijelaskan dalam bab sebelumnya.  

Mengenai para penyandang dana, yang perlu diantisipasi lebih 

lanjut oleh kepala sekolah adalah jika para penyandang dana memiliki 

kepentingan yang berbenturan dengan visi dan misi sekolah, maka kepala 

sekolah perlu mencari sumber-sumber dana lain yang tidak memiliki 

kepentingan yang saling berbenturan. Tentunya sangat adil ketika visi 

dan misi sekolah diawali dari tujuan lembaga pembentuknya.  

Mengenai sikap yang dilakukan dalam menghadapi tantangan 

tersebut, kepala SMK Darul Fikri Sutikno mengatakan: “kadang-kadang 

saya tegas kepada para guru dan karyawan, terutama mengenai disiplin 

waktu berangkat dan pulang sekolah. Tapi kadang-kadang saya juga lunak 

terutama kalau menyangkut bimbingan kepada siswa.”
115
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BAB V  

PROFILE KEMANDIRIAN EKONOMI SISWA  

SMK DARUL FIKRI BRINGIN KAUMAN PONOROGO 

Berkat strategi kepemimpinan yang diterapkan oleh Sutikno maka siswa 

SMK Darul Fikri  Bringin Kauman Ponorogo menjadi siswa yang mandiri secara 

ekonomi. Profile kemandirian ekonomi siswa SMK Darul Fikri Bringin Kauman 

Ponorogo dalam bidang kewirausahaan antara lain:  

Pada saat para siswa masih sekolah mereka mampu mengelola 

bengkel motor, pusat loundray, air minum isi ulang yang 

customernya tidak hanya warga SMK Darul Fikri, melainkan juga 

masyarakat umum. Dan setelah para siswa lulus dari SMK Darul 

Fikri mereka mampu bekerja di tempat-tempat usaha seperti ketika 

mereka masih mengelola usaha milik SMK Darul Fikri. Bahkan 

beberapa alumni sudah mampu mendirikan usaha sendiri.
116

 

 

Dari penjelasan kepala sekolah tersebut dapat dipahami siswa SMK 

Darul Fikri tidak hanya belajar teori saja dalam bidang kewirausahaan, tetapi 

mereka telah dipercaya oleh sekolah untuk menjalankan berbagai usaha milik 

sekolah seperti usaha bengkel motor, usaha loundray dan usaha air minum isi 

ulang. Selain untuk belajar, praktik mengelola usaha secara mandiri ini juga 

melatih dan menguatkan jiwa kewirausaan siswa yang telah ditanamkan sejak 

awal mereka masuk di SMK Darul Fikri.  

Usaha bengkel motor yang lokasinya jauh dari lingkungan sekolah 

menjadi tantangan tersendiri bagi remaja seusia sekolah menengah seperti SMK 

Darul Fikri. Karena selain dituntut untuk bertanggung jawab, siswa yang 

bertugas sebagai pengelola bengkel motor tersebut juga dituntut untuk memiliki 
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kesabaran dan kemandirian dalam menghadapi masalah apapun yang muncul 

dalam mengelola usaha.  

Kemandirian ini memungkinkan siswa untuk bertindak dan mengambil 

tindakan berdasarkan inisiatif mereka sendiri untuk menghadapi kejadian atau 

masalah apapun yang mereka temui selama menjalankan dan mengelola usaha. 

Masalah yang biasa muncul dalam mengelola sebuah usaha biasanya adalah 

komplain atas ketidakpuasan pelanggan.  

Jika pengelola bengkel motor tidak memiliki kesabaran dan keuletan 

dalam mengelola usahanya maka para siswa yang masih berjiwa muda akan 

menanggapi komplain dari pelanggan dengan emosi, akibatnya tentu akan 

menimbulkan pertengkaran. Untuk itu perlu kerja sama antara kepala sekolah 

dengan guru SMK Darul Fikri untuk membimbing siswa dalam menghadapi 

pelanggan baik pelanggan dalam usaha loundray, usaha air minum isi ulang, 

maupun usaha bengkel motor milik sekolah. 

Namun sebenarnya usaha peningkatan kemandirian siswa ini selain 

melalui bimbingan dari guru dan kepala sekolah, juga bisa melalui usaha 

pemanfaatan para senior yang lebih mampu. Pemanfaatan di sini bukan dalam 

arti negatif atau memperdaya mereka, melainkan membiasakan para senior untuk 

mengajari atau membimbing juniornya dalam mengelola usaha milik sekolah. 

Cara ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa yang diajari, tetapi juga bermanfaat 

bagi senior yang bersangkutan. 

Salah satu manfaat yang dapat diperoleh oleh para senior adalah mereka 

selalu ingat materi pelajaran yang pernah mereka pelajari, khususnya praktik 
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berwirausaha. Seandainya kakak kelas atau senior tidak semahir guru pengajar 

yang asli itu sudah hal yang wajar, namun bahasa sesama teman sebaya biasanya 

lebih mudah dipahami oleh para siswa dari pada bahasa orang yang jauh lebih 

dewasa. Selain itu biasanya tidak ada kecanggungan antara junior dengan 

seniornya.     

Jika hal tersebut betul-betul diterapkan oleh Kepala sekolah maupun oleh 

semua guru SMK Darul Fikri maka hasil yang diperoleh seperti yang pernah 

diungkapkan oleh kepala SMK Darul Fikri bahwa siswa sudah mampu mandiri 

dalam mengelola usaha, tidak hanya pada saat masih sekolah saja, tetapi ketika 

sudah lulus sekolah, para lulusan SMK Darul Fikri juga mampu mandiri dalam 

bekerja dan mandiri dalam mendirikan dan mengelola usaha milik pribadi. 
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BAB VI  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Strategi kepemimpinan berbasis kewirausahaan yang diterapkan oleh 

kepala SMK Darul Fikri Bingin Kauman Ponorogo antara lain: Strategi 

Pembaruan Usaha Berkelanjutan, strategi ATM (Amati Tiru 

Modifikasi), strategi pemasaran sekolah, strategi penerapan perilaku 

tepat waktu, strategi penerapan perilaku tepat janji, strategi tanggung 

jawab sosial sekolah, dan strategi melakukan inovasi pendidikan. 

Inovasi pendidikan yang dilakukan kepala SMK Darul Fikri Bringin 

Kauman Ponorogo anatara lain: Inovasi penanaman jiwa 

kewirausahaan, inovasi fasilitas, inovasi administrasi. 

2. Tantangan yang dihadapi kepala kepala SMK Darul Fikri Bringin 

Kauman Ponorogo dalam menerapkan strategi kepemimpinannya antara 

lain: pemahaman guru yang tidak sama tentang pentingnya inovasi, 

kondisi emosional guru yang beragam yang berpengaruh terhadap 

semangat kinerja guru dan ketersediaan dana yang tidak kontinu. 

3. Kemandirian ekonomi siswa SMK Darul Fikri Bringin Kauman 

Ponorogo anatara lain; selama masih sekolah, mereka mampu 

mengelola usaha-usaha milik sekolah seperti bengkel motor, usaha 

laundrey, usaha air minum isi ulang, dan koperasi sekolah. Selain itu 

siswa SMK darul Fikri juga mandiri dalam belajar menjadi 

wirausahawan. Setelah mereka lulus dari sekolah mereka mandiri dalam 

bekerja dan mendirikan usaha, serta mengelola usaha milik pribadi. 
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A. Saran 

1. Kepada kepala SMK Darul Fikri Kauman Ponorogo, selain menjadi 

pemimpin hendaknya juga melakukan perannya sebagai educator 

sehingga bisa memberikan pemahaman yang jelas kepada para guru dan 

karyawan sekolah tentang pentingnya inovasi pendidikan. Selain itu 

kepala SMK Darul Fikri hendaknya memanfaatkan perbedaan kondisi 

emosional guru yang beragam untuk kepentingan pendelegasian tugas. 

Sehingga kondisi emosional dan semangat guru yang beragam ini tidak 

menjadi kendala tetapi justru menguntungkan. 

2. Kepada para guru SMK Darul Fikri hendaknya mendukung inovasi 

pendidikan di sekolah tersebut demi kemajuan sekolah, demi 

meningkatkan kemandirian siswa. 
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