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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori  

1. Perencanaan Pelaksanaan Program  

Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap permasalah 

yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian, maka terlebih 

dahulu mendefinisakan perencanaan,pelaksanaan dan program, 

agar lebih jelas mengenai pengertian Perencanaan pelaksanaan 

program itu sendiri. Perencanaan merupakaan tindakan yang 

menentukan kegiatan yang harus dilaksanakan, dan siapa yang 

akan melaksanakan. Namun, tentang pembagian tugas dan 

tanggung jawab belum dijelaskan secara rinci tertulis dalam surat 

keputusan kepala sekolah.
16

 Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, pelaksanaan berasal dari kata laksana yang artinya 

menjalankan atau melakukan suatu kegiatan. Namun secara istilah 

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang 

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan 

kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan ditetapkan dengan 

dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang 

melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan 

bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian 

kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan 

ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang 

strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi 

kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan 
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 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik( Bandung: Refika aditama, 2010), 

hlm.110. 
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semula. 17
Joan L. Herman mengemukakakn definisi program 

sebagai “ segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan 

harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.
18

 

 Selain itu definisi program juga termuat dalam 

Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa :  

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 

suatu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah/ lembaga untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 

anggaran atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan oleh instansi masyarakat.  

Dalam Proses pelaksanaan suatu program sesungguhnya 

dapat berhasil, kurang berhasil, ataupun gagal sama sekali apabila 

dari wujud hasil yang dicapai. Karena dalam proses tersebut turut 

bermain dan terlihat berbagai unsur yang pengaruhnya bersifat 

mendukung maupun menghambat sasaran program . 

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa yang dimaksud perencanaan pelaksanaan 

program adalah serangkain kegiatan yang dilakukan oleh individu 

maupun kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang didukung 

kebijaksanaan, prosesdur, dan sumber daya yang dimaksudkan 

membawa hasil untuk mencapai tujuan dari sasaran yang telah 

ditetapkan. 
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 Abdullah Syukur, KumpulanMakalah “Study Implementasi Latar Belakang 

Konsep Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, ( Ujung Pandang : Persadi. 

1987), hlm 40  
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 Farida Yusuf, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk program 

Pendidikan dan Penelitian, (Jakarta : Rineka Cita , 2008), hlm. 9.   
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2. Implementasi Kebijakan Program  

Menurut Sholichin Abdul Wahab yang dikutip Hasbullah dalam 

bukunya, ada tiga prosedur di dalam proses implementasi 

kebijakan program, yaitu:
19

 

a. Membuat desain program beserta perincian tugas dan 

perumusan tujuan yang jelas, penentuan ukuran prestasi kerja, 

serta persoalan biaya dan waktu. 

Setiap sekolah pasti memiliki visi, misi, dan tujuan yang 

menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan sekaligus 

mengembangkan sebuah program yang diterapkan di sekolah. 

Program yang diterapkan harus sejalan dengan visi dan misi 

sekolah melalui langkah-langkah sistematis yang dapat 

dipertanggungjawabkan, baik secara akademik, yuridis, 

maupun sosial.
20

 Penjabaran misi pendidikan berkaitan dengan 

kebijakan pendidikan dalam pencapaian tujuan tertentu. 

Apabila visi pendidikan terdiri dari rumusan yang umum dan 

abstrak, maka misi pendidikan akan terarah pada pencapaian 

tujuan-tujuan pendidikan yang konkret.
21

 

     Sekolah dapat menyusun rencana program sesuai dengan 

kemampuan untuk merealisasikan sasaran yang telah 

ditetapkan. Maka rencana tersebut seharusnya dapat 

menggambarkan detail tentang aspek-aspek yang ingin 

dicapai, kegiatan yang harus dilakukan, siapa yang harus 

                                                           
19

Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi 

Objektif Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 102. 
20

Rohiat, Manajemen SekolahTeori Dasar dan Praktik (Bandung: Refika Aditama, 

2010), hlm. 83. 
21

H. A. R Tilaar dan Riant Nugroho, Kebijakan Pendidikan: Pengantar untuk 

Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan sebagai Kebijakan Publik 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 146. 
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melaksanakan, kapan dan dimana dilaksanakan, dan berapa 

biaya yang diperlukan sekolah untuk melaksanakan kegiatan 

tersebut.
22

 

b. Melaksanakan program kebijakan program dengan cara 

mendayagunakan strukur-struktur personalia, prosedur, dan 

metode yang sesuai. 

   Struktur organisasi menggambarkan posisi kerja, 

pembagian kerja, jenis kerja yang harus dilaksanakan, pola 

koordinasi atasan dan bawahan, kelompok, komponen atau 

bagian, tingkat manajemen dan saluran komunikasi.
23

 Bentuk-

bentuk hubungan dalam organisasi pendidikan mencakup 

aspek sasaran, fungsi atau perangkat tugas, tanggungjawab, 

wewenang, dan akuntabilitasnya.
24

 Penanggungjawab program 

dapat diangkat melalui  Surat Keputusan (SK) yang 

dikeluarkan oleh Kepala Sekolah untuk setiap orang atau 

kelompok.
25

 

c. Membangun sistem penjadwalan, monitoring dan sarana-

sarana pengawasan yang tepat untuk menjamin bahwa 

tindakan-tindakan yang tepat dan benar dapat segera 

dilakukan. 

 Penyusunan jadwal berfungsi sebagai pegangan para 

pelaksana untuk mengontrol pelaksanaan program.
26
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Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik,(Bandung: Refika Aditama, 

2010) hlm. 110. 
23

Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2004), hlm. 73. 
24

Ibid, hlm.83. 
25

Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik,(Bandung: Refika Aditama, 

2010)hlm. 112. 
26

 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik,(Bandung: Refika 

Aditama, 2010)hlm. 112. 
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Monitoring dilakukan ketika kebijakan sedang dilaksanakan, 

sedangkan evaluasi dilakukan untuk melihat tingkat kinerja 

atau keberhasilannya. 

3. Pendidikan Enterpreunership( Kewirausahaan) 

  Pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

dididk secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalin diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 
27

 

  Berdasarkan pengertian tersebut maka keberadaan 

lembaga- lembaga pendiddikan formal dan non formal menjadi 

sangat penting dalam rangka menciptakan sumber daya manusia 

yang memiliki karakter dan keampuan wirausaha. Dalam 

kaitannya dengan sekolah sebagai tempat berlangsungnya proses 

pendidikan terdapat dua teori pendidikan yang berbeda. Teori 

pertama berpandangan bahwa sekolah merupakan tempat untuk 

melatih dan mempersiapkan peserta didik untuk terjun pada 

kehidupan mereka pada masa yang akan datang. Implikasi dari 

teori tersenut adalah peserta didik dalam proses pendidikan 

diberlakukan sebagai objek pendidikan dan tidak dipandang 

sebagai subjek di sekolah yang ada.  Sementara pada teori yang 

kedua memandang bahwa sekolah sebagai tempat kehidupan real 

anak didik dan bukan tempat untuk mempersiapkan anak didik. 

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Dewey bahwa School is not 

                                                           
27

  Undang-Undang No.20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional: Ketentuan Umum 

Pendidikan Nasional tahun 2003 pasal 1. 
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preparation for life, but life it self. Implikasi dari teori ini adalah 

anak didik dipandang subjek dari proses pendidikan. 
28

 

 Melalui proses pendidikan diharapkan aset- aset sekolah terus 

bertambah. Melalui pendidikan juga diharapkan kemampuan terus 

meningkakat sesuai dengan tujuan pendidikan. Dengan demikian, 

sekolah bukan lagi menjadi lembaga yang selalu rugi karena 

lulusannya berkemampuan rendah. Lulusannya kalah bersaing 

dalam kompetisi global. Sekolah juga bukan lagi menjadi lembaga 

peminta- minta yang bergantung pada uluran tangan pemerintah. 

Tetapi sekolah dapat menjadi lembaga profesional yang 

lulusannya dapat mandiri dan mencetak peluang kerja ataupun 

usaha. 
29

 

 Istilah enterpreunership (kewirausahaan) mulai dipopulerkan 

pada abad ke 18 atau sejak tahun 1990 di Prancis oleh Richard 

Cantillon. Pada periode yang sama di Inggris juga sedang terjadi 

revolusi industri yang melibatkan sejumlah enterpreuner. 

Kemudian, gagasan tersebut dibahas secara mendalam oleh Joseph 

Schumpeter, seorang ahli ekonomi Jerman, pada tahun 1991. 

Melalui teori pertumbuhan ekonomi dari Sschumpeter konsep 

enterpreunership telah menempatati kedudukan yang sanagat 

penting dalam pelaksanaan pembangunan.
30

 

 Kewirausahaan berasal dari kata Wirausaha. Wirausaha 

berasala dari kata wira artinya berani,utama,mulia. Usaha berarti 

kegiatan bisnis komersil maupun non komersil. Menurut 
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 Ojat Darojat dkk, Pendidikan Kewirausahaan, (Tangerang Selatan : Universitas 

Terbuka, 2013), hlm. 25. 
29

 Barnawi dan M. Arifin, Mengelola Sekolah Berbasis Enterpreunership, ( 

Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 66. 
30

 Ibid,  hlm. 11 
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Soeparman Soemahamidjaja Kewirausahaan berasal dari istilah 

enterpreunership yang sebenarnya berasal dari kata enterpreuner 

yang artinya suatu kemampuan (ability) dalam berfikir kreatif dan 

berperilaku inovatif yang dijadikan dasar, sumber daya, tenaga 

penggerak tujuan, siasat kiat dan proses dalam menghadapi 

tantangan hidup. Adapun menurut Marzuki Usman enterpreuner 

adalah seorang yang memiliki kombinasi unsur elemen internal 

yang meliputi kombinasi inovasi, visi, komunikasi, optimisme, 

dorongan semangat dan kemampuan untuk memanfaatkan peluang 

usaha. Kewirausahaan (enterepreunership) muncul apabila 

seseorang berani mengembangkan ide- ide usaha atau ide- ide 

barunya. 
31

 

 Pendidikan kewirausahaan merupakan proses kreativitas dan 

inovasi dalam mengatasi masalah, hambatan dengan berbagai 

risiko dan peluang untuk berhasil.
32

. Sehingga proses pendidikan 

kewirausahaan bertujuan untuk mengembangkan kreatifitas dan 

inovasi peserta didik. Melalui pendidikan kewirausahaan peserta 

didik diupayakan menghasilkan karya-karya kreatif dan inovatif. 

Kreatifitas adalah proses berfikir untuk menghasilkan ide-ide, 

pemikiran, dan gagasan-gagasan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda. Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk 

menerapkan kreatifitas dalam rangka memecahkan masalah dan 

menemukan peluang (doing new things). Adapun Pendidikan 

Enterpreunership (Kewirausahaan) adalah usaha terencana dan 

aplikatif untuk meningkatkan pengetahuan, intensi/niat dan 
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Daryanto, dkk, Kewirausahaan (Penanaman NILAI Kewirausahaan), (Yogyakarta: 

Gava Media, 2013), hlm. 3. 
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 Eman Suherman, Desain Pembelajaran Kewirausahaan (Bandung : Alfabeta, 

2010), hlm. 20. 
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kompetensi peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya 

dengan diwujudkan dalam perilaku kreatif, inovatif, dan berani 

mengambil resiko untuk kemajuan pribadi dan masyarakat .  

 Pelaksanaan pendidikan enterpreunership bertujuan untuk 

menyiapkan peserta didik serta lulusan yang berkarakter dan dapat 

mengembangkan potensi enterpreunershipnya. Karakter yang 

dikembangkan adalah nilai- nilai enterpreunershipnya seperti 

kemandirian, keberanian, kreatif, berani mengambil resiko, 

berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, dan kerja keras. 

Tujuan dari pendidikan enterpreunership ini menjadikan bangsa 

kreatif, berani, memiliki mental kewirausahaan, sehingga masalah 

ketenagakerjaan sedikit demi sedikit teratasi dan mempersipakan 

peserta didik yang memiliki kecakapan hidup, berinteraksi dengan 

lingkungan sosial berdasarkan pertumbuhan dan lingkungannya. 
33

 

 Ciputra mengenalkan sikuls pendidikan kewirausahaan 

menjadi lima fase. Pertama fase exploring, pada tahapan ini 

peserta didik mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya 

melalui kegiatan penelitian atau pengamatan terhadap peluang 

disekitarnya. Pada tahapan kedua yaitu planning. Tahapan ini 

peserta didik mencurahkan ide dan gagaran peserta didik dengan 

membuat perencanaan dan sistem kerja dengan memperhatikan 

hasil eksplorasi. Frase yang ketiga adalah producing, yaitu peserta 

didik berinovasi dengan membuat penemuan baru, pengembangan, 

membuat sesuatu dengan segala resiko. Fase yang ke empat 

communicating atau marketing yaitu peserta didik melakukan 

sosialisasi untuk menarik minat pelanggan atas produk yang 
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 Imam Machali, Pendidikan Enterpreunership, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 

2012), hlm.41. 
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dibuat. Sekolah dapat mengadakan pameran, bazar kewirausahaan, 

dan sebagainya. Fase yang terakhir reflecting yaitu peserta didik 

mengevaluasi dari kegiatan awal sampai hasil yang diperoleh.
34

 

 Dijelaskan pula dalam Instruksi Presiden bahwa 

Kewirausahaan bukanlah hal yang baru di Indonesia. Paling tidak 

sejak Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1995 tentang Gerakan 

Nasional Memasyarakatkan dan Membudayakan Kewirausahaan, 

mengamanatkan kepada seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia 

untuk mengembangkan program- program kewirausahaan. 

Perekonomian yang baik tentunya hanya bisa dicapai dengan 

banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai wirausaha. 

Sehingga diharapkan melalui gerakan ini diharapkan karakter 

kewirausahaan semakin membumi dan kelak menghasilkan 

wirausahawan-wirausahawan yang memiliki karakter kuat dan 

handal. Selain itu pada Kebijakan pembangunan pendidikan 

nasional dimaksudkan untuk menjadikan peserta didik memiliki 

akhlak mulia, kreatif, inovatif (karakter wirausaha), karakter 

kebangsaan. Realitanya, sistem pembelajaran saat ini masih belum 

efektif membangun peserta didik memiliki akhlak mulia, karakter 

kebangsaan, dan kewirausahaan.
35

 

 Pendidikan kewirausahaan diimplementasikan secara terpadu 

dalam berbagai kegiatan di sekolah dasar. Pelaksanaan dapat 

dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga pendidikan yang 

ada di sekolah melalui berbagai bentuk kegiatan. Pendidikan 

kewirausahaan diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara 
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Barnawi dan Mohammad Arifin, School Preunership Membangkitkan Nilai  dan 

Sikap Kewirausahaan Siswa, (Yogyakarta:Ar-Ruzz,2012), hlm. 69-71. 
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mengidentifikasikan kegiatan sekolah yang dapat diintegrasikan 

dengan pendidikan kewirausahaan yang berkaitan dengan aktivitas 

dan pengalaman peserta didik. Pendidikan kewirausahaan dapat 

diinternalisasikan melalui beberapa cara, diantaranya sebagai 

berikut : 
36

 

a. Pendidikan kewirausahaan terintegrasi dalam mata 

pelajaran. 

Pendidikan kewirausahaan ini proses 

pengintegrasian nilai-nilai kewirausahaan ke dalam 

mata pelajaran sehingga hasil yang diperoleh 

tumbuhnya nilai-nilai kewirausahaan dan pembiasaan 

nilai-nilai kewirausahaan dalam kegiatan 

pembelajaran. Langkah pengintegrasian ini bisa 

dilakukan saat menyampaikan materi, melalui metode 

pembelajaran, maupun sistem penilaian. Integrasi 

pendidikan kewirausahaan di dalam mata pelajaran 

dilaksanakan mulai dari tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap perencanaan 

silabus dan RPP dirancang agar memuat nilai-nilai 

kewirausahaan seperti kreatif, mandiri, kepemimpinan 

dan sebagainya. Cara menyusun silabus yang sudah 

menambahkan kolom kewirausahaan yang berisi nilai-

nilai kewirausahaan. Dengan prinsip ini peserta didik 

belajar melalui proses berfikir, bersikap, dan berbuat. 

Ketiga proses ini untuk mengembangkan kemampuan 
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Endang Mulyani , Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan: Bahan Pelatihan 

Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai- Nilai Budaya untuk Membentuk 
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peserta didik dalam melakukan kegiatan yang terkait 

dengan nilai-nilai kewirausahaan.  

b. Pendidikan kewirausahaan yang terpadu dalam 

kegiatan ekstrakurikuler 

Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan 

diluar mata pelajaran yang bertujuan untuk 

membantu pengembangan peserta didik sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat yang 

dibutuhkan. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler 

yang dapat diberi muatan kewirausahaan 

diantaranya olahraga, seni budaya, kepramukaan, 

pemeran, dan sebagainya. Kegiatan warung kelas 

dan market day di sekolah dapat dijadikan 

penanaman nilai  pendidikan kewirausahaan. 
37

 

Peserta didik berlatih untuk mengelola usahanya 

untuk mendapatkan keuntungan. Dengan cara ini 

akan tumbuh kesadaran dan dapat memicu 

semangat untuk berwirausaha. Pembelajaran ini 

penting peranan guru dalam membimbing peserta 

didik khususnya pada tingkatan kelas awal. Guru 

berperan dalam menerapkan pembelajaran learning 

by doing. Peserta didik dibiasakan untuk 

melakukan secara langsung kegiatan terkait dengan 
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 Muhammad Saroni, Mendidik & Melatih Enterpreuner Muda : Membangun 

Kesadaran Atas Pentingnya kewirausahaan bagi Anak didik,(Yogyakarta:Ar-Ruzz,2012), 

hlm. 47. 
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pedidikan kewirausahaan sehingga menjadi 

kebiasaan anak untuk berwirausaha.
38

 

c. Pendidikan kewirausahaan melalui pengembangan 

diri 

   Pengembangan diri merupakan kegiatan 

pendidikan diluar mata pelajaran sebagai bagian 

integral dari kurikulum sekolah. Pengembangan diri 

berupaya dalam pembentukan karakter, termasuk 

karakter wirausaha dan kepribadian peserta didik 

berkaitan dengan masalah belajar, karir, sosial, dll. 

Program pengembangan diri pelaksanaan pendidikan 

kewirausahaan dapat dilaksanakan melalui 

pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari 

misalnya business day, bazar produk, pameran karya 

dan sebagainya. Melalui berbagai kegiatan ini peserta 

didik dikondisikan melalui lingkungan yang 

memberikan suasana wirausaha, sehingga siswa 

dapat termotivasi dan berkeinginan untuk menjadi 

wirausaha.
39

 

d. Perubahan pelaksanaan pembelajaran kewirausahaan 

dari konsep teori ke pembelajaran praktik 

kewirausahaan  

Pembelajaran kewirausahaan diarahkan pada 

pencapaian tiga kompetensi, yang meliputi 

                                                           
38

Endang Mulyani , Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan: Bahan Pelatihan 
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penanaman karakter, pemahaman konsep, dan 

kemampuan skill. Salah satu model pembelajaran 

melalui pendirian kantin kejujuran yang dikelola 

langsung oleh siswa.
40

 

e. Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan ke dalam 

bahan ajar 

Buku ajar dapat dimodifikasi dengan 

memasukan nilai-nilai kewirausahaan dalam hal 

pemaparan materi, tugas, dan evaluasi. Buku ajar 

memiliki pengaruh penting dalam proses 

pembelajaran, sehingga agar proses internalisasi 

nilai-nilai kewirausahaan dibutuhkan kreativitas 

guru.
41

 

f. Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui 

kultur sekolah 

Budaya sekolah merupakan suasana 

kehidupan sekolah dimana peserta didik berinteraksi 

dengan seluruh elemen di sekolah. Pengembangan 

nilai dalam kewirausahaan dalam budaya sekolah 

menjadi tanggung jawab seluruh kompenen sekolah. 

Kultur tersebut di aplikasaikan dalam segala aktivitas 

disekolah. Kultur tersebut diantaranya kejujuran, 

disiplin, komitmen, dan bernilai wirausaha. Kultur 
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Endang Mulyani , Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan: Bahan Pelatihan 
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sekolah biasanya termuat dalam visi dan misi 

sekolah, dan poster di kelas maupun luar kelas.
42

 

g. Pengintegrasian pendidikan kewirausahaan melalui 

muatan lokal  

Muatan lokal memberikan merupakan 

pembelajaran yang memuat karakteristik budaya 

lokal, keterampilan, nilai luhur budaya setempat dan 

mengangkat permasalahan sosial. Contoh kegiatan 

yang dapat dilakukan misalnya memberikan nilai 

tambah pada potensi lokal berupa kerajinan, 

makanan khas, budaya daerah, potensi wisata, dan 

sebagainya.
43

 

 

Bagan.II.1 Framework pengintegrasian pendidikan 

kewirausahaan pada satuan pendidikan
44
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4.  ESD (Education For Sustainable Development) 

Pendidikan adalah sektor paling strategis dalam 

pembangunan nasional. Hal ini karena peningkatan kualitas 

sumber daya manusia sebagai subyek pengembangan untuk 

berpartisipasi dalam proses mencapai visi pembangunan hanya 

dapat diperoleh melalui pendidikan. Pendidikan tidak hanya 

memberikan pengetahuan, tetapi juga kemampuan dan sikap serta 

keterampilan lain yang diperlukan untuk setiap anggota 

masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan.
45

 

Dalam upaya peningkatan kepekaan sosial dan mutu 

sumber daya manusia, Departemen Pendidikan Naasional yang 

tertuang dalam rencana strategis (renstra) Depdiknas 2005-2009 

menekankan bahwa perspektif pembangunan pendidikan tidak 

hanya untuk mengembangkan aspek intelektual saja melainkan 

juga watak, moral, sosial, dan fisik peserta didik atau dengan kata 

lain menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Semua jenjang 

lembaga pendidikan formal (Sekolah) mempunyai tugas untuk 

mensintesis itu semua, yakni dengan menerapkan pembelajaran 

yang berbasis pendidikan berkelanjutan (ESD). 
46

 

Untuk  memahami konsep EfSD tidak hanya mengkaji 

aspek lingkungan sebagai suatu bagian dalam pembangunan di 

Indonesia namun para fasilitator pembangunan perlu memahami 

aspek-aspek dalam pembangunan berkelanjutan yaitu pertama, 

keberlanjutan ekologi yaitu dengan memelihara keberlanjutan 
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biomass sehingga melewati daya dukungnya, kedua, keberlanjutan 

sosial ekonomi yaitu dengan memperhatikan kesejahteraan 

masyarakat, ketiga adalah keberlangsungan masyarakat sebagai 

pelaku dari pembangunan.
47

 

Perspektif kecil dari fungsi pendidikan termasuk manusia 

pengembangan sumber daya, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan 

pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia merupakan faktor 

yang sangat penting dalam pembangunan, karena perkembangan 

suatu negara tidak hanya membutuhkan alam, bahan, dan sumber 

daya keuangan, tetapi juga sumber daya manusia yang memiliki 

kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya. Itu bisa sulit 

untuk setiap agen pengembangan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran yang diharapkan jika sumber daya manusia, sebagai faktor 

utama, tidak mendukung atau tidak memiliki kemampuan yang 

dibutuhkan untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
48

 

Terlihat jelas bahwa negara maju memajukan ekonomi 

mereka, sains, dan teknologi karena sumber daya manusia yang 

berkualitas sekalipun mereka kekurangan sumber daya alam. 

Jepang dan Korea Selatan termasuk negara-negara dengan sumber 

daya alam yang lebih sedikit tetapi dilengkapi dengan sumber 

daya manusia berkualitas tinggi.
49

 

Pendidikan untuk pembangunan berarti pendidikan yang 

memerhatikn pilar- pilar pembangunan berkelanjutan sebagai 

dimensi- dimensi yang independen dan saling berkaitan, yaitu 
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masyarakat, budaya, ekonomi, dan lingkungan dalam rangka 

mencapai peningkatan kualitas kehidupan. 
50

 

Konsep pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan 

mencakup sebuah visi baru pendidikan yang mengusahakan 

pemberdayaan orang segala usia untuk turut bertanggungjawab 

dalam menciptakan sebuah masa depan berkelanjutan. Pendidikan 

untuk pembangunan berkelanjutan merupakan bagian integrasi 

dalam mencapai tiga pilar pembangunan manusia sebagai 

diusulkan oleh Program Pembangunan PBB( UNDP) dan 

dikukuhkan dalam KTT Dunia untuk pembangunan Berkelanjutan 

di Johannerburg 2002. Tiga pilar itu ialah , pertumbuhan ekonomi, 

pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup. Unsur 

budaya juga dimasukkan dalam tema dasar bagi pendidikan untuk 

pembangunan berkelanjutan, mengingat pentingnya pendidikan 

untuk pembangunan berkelanjutan menyentuh para pemangku 

kepentingan dan mitra baru dalam kerangka lokal yang relevan.
51

 

Upaya untuk mengarahkan anak didik pada lingkungan 

yang tepat, salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk 

menanamkan karakter dan kepekaan pada aspek sosial- budaya, 

lingkungan, dan ekonomi adalah dengan pendekatan Education for 

Sustainable Development disingkat SfSD atau ESD. Peraturan 

Menteri Pendidikan Nasional no 63 Tahun 2009 tentang Sistem 

Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) Bagian ketiga menegaskan 

bahwa penjaminan mutu menganut paradigma pendidikan untuk 

pembangunan berkelanjutan. ESD juga diartikan konsep dinamis 
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yang mencakup sebuah visi baru pendidikan yang mengupayakan 

pemberdayaan setiap orang dari segala usia untuk turut 

bertanggungjawab dalam menciptakan masa depan yang 

berkelanjutan (KTT Dunia untuk Pengembangan Berkelanjutan, 

2002). ESD merupakan bagian integral untuk mencapai tiga pilar 

pembangunan manusia yaitu pertumbuhan ekonomi, 

pembangunan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.
52

 

Pertemuan puncak Johannesburg 2002, memperluas visi 

pembangunan berkelanjutan dan menegaskan kembali tujuan- 

tujuan pendidikan dalam  millenium development goals dan 

education for all. Education for all yang dicetuskan dalam Dakar 

frame work for action, serta mengajukan Dekade Pendidikan 

untuk Pembangunan Berkelanjutan (Decade of Education for 

Sustainable Development/DESD)
53

 

Indonesia merespon positif wacana Dekade Pendidikan 

untuk Pembangunan Berkelanjutan (Decade of Education for 

Sustainable Development/DESD). Kementerian Pendidikan 

Nasional menempatkan pendidikan untuk pembangunan 

berkelanjutan (Education for Sustainable Developmen) sebagai 

salah satu paradigma pendidikan di Indonesia, yaitu : pendidikan 

menghasilkan manusia berakhlak mulia yang menjadi rahmat bagi 

semesta alam. Manusia seperti itu memenuhi kebutuhannya 

dengan memperhatikan kebutuhan generasi saat ini dan generasi- 

generasi yang akan datang (keberlanjutan intergenerasional). 
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Paradigma ini mengajak manusia untuk berfikir tentang 

keberlanjutan planet bumi dan keberlanjutan keseluruhan alam 

semesta. Pendidikan harus menumbuhkan pemahaman pentingnya 

keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem, yaitu pemahaman 

bahwa manusia adalah bagian dari ekosistem. Pendidikan harus 

memberikan pemahaman tentang nilai- nilai tanggungjawab 

sosial, dan natural untuk memberikan gambaran pada peserta didik 

bahawa mereka adalah bagian dari sistem sosial yang harus 

bersinergi dengan manusia lain dan bagian dari sistem alam yang 

harus bersinergi dengan alam beserta seluruh isinya. Dengan nilai- 

nilai itu maka akan muncul pemahaman kritis tentang lingkungan 

(sosial dan alam) dan semua bentuk intervensi terhadap 

lingkungan, yang baik dan yang buruk, termasuk pembangunan.
54

 

ESD (Education for Sustainable Development) pertama 

disebutkan dalam Bab 36 pada Agenda 21 (Earth Summit, 1992, 

Rio de Janeiro). Bab ini mengidentifikasikan empat tujuan utama 

dalam memulai sebuah konsep ESD:  

a. Meningkatkan pendidikan dasar 

b. Mengorientasi kembali pendidikan yang sudah 

sehingga bertujuan pembangunan berkelanjutan 

c. Mengembangkan kepedulian dan pengertian 

masyarakat, dan  

d.  Pelatihan. 
55
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Selain itu ESD (Education for Sustainable 

Development) memiliki empat dorongan atau bidang 

penekanan : 

a. Meningkatkan akses dan retensi dalam kualitas 

dasar pendidikan 

Mendaftarkan dan mempertahankan anak 

laki-laki dan perempuan dalam kualitas dasar 

pendidikan adalah penting untuk kesejahteraan 

mereka di seluruh mereka hidup dan kepada 

masyarakat di mana mereka tinggal. Pendidikan 

dasar berfokus untuk membantu siswa 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-

nilai dan perspektif yang mendorong 

penghidupan yang berkelanjutan dan terus 

mendukung warga untuk menjalani kehidupan 

yang berkelanjutan. 

b. Reorientasi program pendidikan yang ada untuk 

mengatasi  keberlanjutan 

Reorientasi pendidikan membutuhkan 

revisi pendidikan sejak dini perawatan anak dan 

melalui pendidikan tinggi. Itu membutuhkan 

Memikirkan kembali apa yang diajarkan, 

bagaimana itu diajarkan, dan apa adanya dinilai, 

dengan keberlanjutan sebagai tema sentral. Ini 

adalah proses berorientasi masa depan karena 

murid hari ini akan harus mampu mengatasi 

tantangan masa depan, yang akan membutuhkan 
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kreativitas serta keterampilan analisis dan 

pemecahan masalah . 

c. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran publik 

tentang keberlanjutan 

Mencapai tujuan pembangunan 

berkelanjutan membutuhkan warga negara yang 

memiliki pengetahuan tentang keberlanjutan dan 

tentang tindakan sehari-hari yang diperlukan 

untuk membantu mencapai komunitas dan tujuan 

keberlanjutan nasional. Warga ini akan 

membutuhkan pendidikan masyarakat luas dan 

media yang bertanggung jawab yang 

berkomitmen untuk mendorong informasi dan 

aktif rakyat untuk belajar sepanjang hidup. 

d. Memberikan pelatihan untuk semua sektor 

tenaga kerja 

Semua sektor tenaga kerja dapat 

berkontribusi untuk lokal, regional dan 

keberlanjutan nasional. Baik sektor publik 

maupun swasta karyawan sektor harus menerima 

vokasional yang sedang berlangsung dan 

pelatihan profesional diresapi dengan praktik 

dan prinsip keberlanjutan, sehingga semua 

anggota tenaga kerja dapat mengakses 

pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan 

untuk membuat keputusan dan bekerja secara 

berkelanjutan. Dorong satu dan dua terutama 
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melibatkan pendidikan formal. Dorongan tiga 

dan empat terutama berkaitan dengan non-

formal dan pendidikan informal. Mengatasi 

keempat dorongan ESD membutuhkan tindakan 

oleh formal, non-formal dan informal sektor 

komunitas pendidikan.
56

 

Diperlukan suatu model pendidikan yang mampu 

menghasilkan manusia- manusia Indonesia yang unggul 

serta diperlukan dalam rangka pembangunan nasional yang 

berwawasana pembangunan berkelanjutan menuju bangsa 

Indonesia yang mandiri dan berdaya saing tinggi, yakni 

pendidikan yang memiliki beberapa karakteristik :  

a. Memberikan porsi yang memadai kepada 

pendidikan agama, etika, dan moral agar mampu 

mewarnai pola pikir dan pola tindak para peserta 

didik. 

b. Memerhatikan, memanfaatkan, dan 

mengembangkan pengetahuan adat (indigeneous 

knowledge), agar mampu menghasilkan sainstek 

dan pola pemanfaatan sumber daya alam serta 

sistem sosial budaya yang akrab dan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan lokal. 

c. Penerapan konsep pendidikan seumur hidup (life 

long education) yang mengikutsertakan dunia 

usaha dalam pemberdayaan sumber daya 
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manusia melalui pelatihan di lingkungan kerja 

berdasarkan undang - undang. 

d. Peningkatan mutu proses pendidikan yang 

menekankan kemandirian peserta pendidikan 

untuk bertindak kreatif dan kritis terhadap 

keberlanjutan pembangunan dalam keluarga, 

bangsa, dan bangsa - bangsa yang beraneka 

ragan kebudayaan dan agamanya tetapi 

dipersatukan oleh kemanusiaan yang universal 

yang menjunjung hak - hak asasi manusia di 

dalam negara hukum. 

e. Berperan aktif dalam pembentukan dan 

pengembangan identitas masyarakat lokal.
57

 

Karakteristik esensial ESD dapat 

diimplementasikan dengan beragam cara, sehingga 

lingkungan yang unik, sosial dan kondisi ekonomi masing-

masing daerah tercermin proses belajar mengajar di 

sekolah-sekolah lokal.
58
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5. Kerangka Berfikir Pendidikan Enterpreunership Berbasis ESD  

( Education for Sustainable Development  

 

 

Bagan II.2. 

Kerangka Berfikir Pendidikan Enterpreunership berbasis Education 

for Sustainable Development (ESD) 

Maka dapat disimpulkan dari Bagan kerangka berfikir 

diatas bahwa Pendidikan Entepreunership berbasis Education 

for Sustainable Development (ESD)  dilaksanakan dengan 7 

cara yang harus  memuat 5 karakteristik, yaitu :  

a. Terintegrasi dengan mata pelajaran  
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Dalam pelaksanaannya memuat 5 hal yaitu : 

(a) Memberikan porsi yang memadai kepada siswa 

melalui   pendidikan agama, etika, dan moral agar 

mampu mewarnai pola pikir dan pola tindak para 

peserta didik. (b) Memerhatikan, memanfaatkan, 

dan mengembangkan indigeneous knowledge 

(pengetahuan adat), agar mampu menghasilkan 

sainstek dan pola pemanfaatan sumber daya alam 

serta sistem sosial budaya yang akrab dan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan lokal. 

(c) Penerapan konsep pendidikan seumur hidup ( 

life long education) yang mengikutsertakan dunia 

usaha dalam pemberdayaan sumber daya manusia 

melalui pelatihan di lingkungan kerja berdasarkan 

undang- undang. (d) Peningkatan mutu proses 

pendidikan yang menekankan kemandirian peserta 

didik pendidikan untuk bertindak kreatif dan kritis 

terhadap keberlanjutan pembangunan dalam 

keluarga, bangsa, dan bangsa- bangsa yang 

beraneka ragan kebudayaan dan agamanya tetapi 

dipersatukan oleh kemanusiaan yang universal 

yang menjunjung hak- hak asasi manusia di dalam 

negara hukum. (e) Berperan aktif dalam 

pembentukan dan pengembangan identitas 

masyarakat lokal. 
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b. Terintegrasi dengan kegiatan  ekstrakulikuler 

Dalam pelaksanaannya memuat 5 hal yaitu : 

(a) Memberikan porsi yang memadai kepada siswa 

melalui   pendidikan agama, etika, dan moral agar 

mampu mewarnai pola pikir dan pola tindak para 

peserta didik. (b) Memerhatikan, memanfaatkan, 

dan mengembangkan indigeneous knowledge 

(pengetahuan adat), agar mampu menghasilkan 

sainstek dan pola pemanfaatan sumber daya alam 

serta sistem sosial budaya yang akrab dan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan lokal. 

(c) Penerapan konsep pendidikan seumur hidup ( 

life long education) yang mengikutsertakan dunia 

usaha dalam pemberdayaan sumber daya manusia 

melalui pelatihan di lingkungan kerja berdasarkan 

undang- undang. (d) Peningkatan mutu proses 

pendidikan yang menekankan kemandirian peserta 

didik pendidikan untuk bertindak kreatif dan kritis 

terhadap keberlanjutan pembangunan dalam 

keluarga, bangsa, dan bangsa- bangsa yang 

beraneka ragan kebudayaan dan agamanya tetapi 

dipersatukan oleh kemanusiaan yang universal 

yang menjunjung hak- hak asasi manusia di dalam 

negara hukum. (e) Berperan aktif dalam 

pembentukan dan pengembangan identitas 

masyarakat lokal. 
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c. Terintegrasi dengan kegiatan pengembangan diri  

Dalam pelaksanaannya memuat 5 hal yaitu : 

(a) Memberikan porsi yang memadai kepada siswa 

melalui   pendidikan agama, etika, dan moral agar 

mampu mewarnai pola pikir dan pola tindak para 

peserta didik. (b) Memerhatikan, memanfaatkan, 

dan mengembangkan indigeneous knowledge 

(pengetahuan adat), agar mampu menghasilkan 

sainstek dan pola pemanfaatan sumber daya alam 

serta sistem sosial budaya yang akrab dan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan lokal. 

(c) Penerapan konsep pendidikan seumur hidup ( 

life long education) yang mengikutsertakan dunia 

usaha dalam pemberdayaan sumber daya manusia 

melalui pelatihan di lingkungan kerja berdasarkan 

undang- undang. (d) Peningkatan mutu proses 

pendidikan yang menekankan kemandirian peserta 

didik pendidikan untuk bertindak kreatif dan kritis 

terhadap keberlanjutan pembangunan dalam 

keluarga, bangsa, dan bangsa- bangsa yang 

beraneka ragan kebudayaan dan agamanya tetapi 

dipersatukan oleh kemanusiaan yang universal 

yang menjunjung hak- hak asasi manusia di dalam 

negara hukum. (e) Berperan aktif dalam 

pembentukan dan pengembangan identitas 

masyarakat lokal. 

 



41 
 

 
 

d. Terintegrasi dengan pemeblajaran teori ke praktik  

Dalam pelaksanaannya memuat 5 hal yaitu : 

(a) Memberikan porsi yang memadai kepada siswa 

melalui   pendidikan agama, etika, dan moral agar 

mampu mewarnai pola pikir dan pola tindak para 

peserta didik. (b) Memerhatikan, memanfaatkan, 

dan mengembangkan indigeneous knowledge 

(pengetahuan adat), agar mampu menghasilkan 

sainstek dan pola pemanfaatan sumber daya alam 

serta sistem sosial budaya yang akrab dan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan lokal. 

(c) Penerapan konsep pendidikan seumur hidup ( 

life long education) yang mengikutsertakan dunia 

usaha dalam pemberdayaan sumber daya manusia 

melalui pelatihan di lingkungan kerja berdasarkan 

undang- undang. (d) Peningkatan mutu proses 

pendidikan yang menekankan kemandirian peserta 

didik pendidikan untuk bertindak kreatif dan kritis 

terhadap keberlanjutan pembangunan dalam 

keluarga, bangsa, dan bangsa- bangsa yang 

beraneka ragan kebudayaan dan agamanya tetapi 

dipersatukan oleh kemanusiaan yang universal 

yang menjunjung hak- hak asasi manusia di dalam 

negara hukum. (e) Berperan aktif dalam 

pembentukan dan pengembangan identitas 

masyarakat lokal. 
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e. Terintegrasi dengan bahan ajar 

Dalam pelaksanaannya memuat 5 hal yaitu : 

(a) Memberikan porsi yang memadai kepada siswa 

melalui   pendidikan agama, etika, dan moral agar 

mampu mewarnai pola pikir dan pola tindak para 

peserta didik. (b) Memerhatikan, memanfaatkan, 

dan mengembangkan indigeneous knowledge 

(pengetahuan adat), agar mampu menghasilkan 

sainstek dan pola pemanfaatan sumber daya alam 

serta sistem sosial budaya yang akrab dan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan lokal. 

(c) Penerapan konsep pendidikan seumur hidup ( 

life long education) yang mengikutsertakan dunia 

usaha dalam pemberdayaan sumber daya manusia 

melalui pelatihan di lingkungan kerja berdasarkan 

undang- undang. (d) Peningkatan mutu proses 

pendidikan yang menekankan kemandirian peserta 

didik pendidikan untuk bertindak kreatif dan kritis 

terhadap keberlanjutan pembangunan dalam 

keluarga, bangsa, dan bangsa- bangsa yang 

beraneka ragan kebudayaan dan agamanya tetapi 

dipersatukan oleh kemanusiaan yang universal 

yang menjunjung hak- hak asasi manusia di dalam 

negara hukum. (e) Berperan aktif dalam 

pembentukan dan pengembangan identitas 

masyarakat lokal. 
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f. Terintegrasi dengan kultur sekolah  

Dalam pelaksanaannya memuat 5 hal yaitu : 

(a) Memberikan porsi yang memadai kepada siswa 

melalui   pendidikan agama, etika, dan moral agar 

mampu mewarnai pola pikir dan pola tindak para 

peserta didik. (b) Memerhatikan, memanfaatkan, 

dan mengembangkan indigeneous knowledge 

(pengetahuan adat), agar mampu menghasilkan 

sainstek dan pola pemanfaatan sumber daya alam 

serta sistem sosial budaya yang akrab dan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan lokal. 

(c) Penerapan konsep pendidikan seumur hidup ( 

life long education) yang mengikutsertakan dunia 

usaha dalam pemberdayaan sumber daya manusia 

melalui pelatihan di lingkungan kerja berdasarkan 

undang- undang. (d) Peningkatan mutu proses 

pendidikan yang menekankan kemandirian peserta 

didik pendidikan untuk bertindak kreatif dan kritis 

terhadap keberlanjutan pembangunan dalam 

keluarga, bangsa, dan bangsa- bangsa yang 

beraneka ragan kebudayaan dan agamanya tetapi 

dipersatukan oleh kemanusiaan yang universal 

yang menjunjung hak- hak asasi manusia di dalam 

negara hukum. (e) Berperan aktif dalam 

pembentukan dan pengembangan identitas 

masyarakat lokal. 
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g. Terintegrasi dengan muatan lokal  

Dalam pelaksanaannya yang memuat 5 hal 

yaitu : (a) Memberikan porsi yang memadai 

kepada siswa melalui   pendidikan agama, etika, 

dan moral agar mampu mewarnai pola pikir dan 

pola tindak para peserta didik. (b) Memerhatikan, 

memanfaatkan, dan mengembangkan indigeneous 

knowledge (pengetahuan adat), agar mampu 

menghasilkan sainstek dan pola pemanfaatan 

sumber daya alam serta sistem sosial budaya yang 

akrab dan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

lingkungan lokal. (c) Penerapan konsep 

pendidikan seumur hidup ( life long education) 

yang mengikutsertakan dunia usaha dalam 

pemberdayaan sumber daya manusia melalui 

pelatihan di lingkungan kerja berdasarkan undang- 

undang. (d) Peningkatan mutu proses pendidikan 

yang menekankan kemandirian peserta didik 

pendidikan untuk bertindak kreatif dan kritis 

terhadap keberlanjutan pembangunan dalam 

keluarga, bangsa, dan bangsa- bangsa yang 

beraneka ragan kebudayaan dan agamanya tetapi 

dipersatukan oleh kemanusiaan yang universal 

yang menjunjung hak- hak asasi manusia di dalam 

negara hukum. (e) Berperan aktif dalam 

pembentukan dan pengembangan identitas 

masyarakat lokal. 
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6. Nilai Enterpreuner Siswa  

Nilai adalah suatu keyakinan yang membuat seseorang 

untuk bertindak atas dasar sesuatu yang dipilihnya. Nilai 

dapat diberikan untuk menimbang dan memutuskan sesuatu 

yang mereka anggap baik atau buruk. Nilai adalah suatu 

kualitas atau penghargaan terhadap sesuatu, yang menjad 

dasar penentu sebuah tingkah laku seseorang.
59

. Nilai adalah 

sebuah konsep, suatu pemebntukan mental dasar yang 

dirumuskan dari tingkah laku manusia. 
60

. Dapat disimpulkan 

bahwa nilai merupakan sebuah konsep yang menunjukkan 

pada hal- hal yang dianggap berharga sebagai penentu atau 

acuan tingkah laku seseorang dalam kehidupannya  

Adapun Enterpreuner atau wirausaha dalam bahasa 

Indonesia merupakan gabungan dari kata wira yang berarti 

gagah, berani, perkasa dan usaha yang berarti bisnis. Sehingga 

istilah enterpreuner dapat diartikan sebagai orang yang berani 

atau perkasa dalam usaha/bisnis.
61

.Kewirausahaan dapat 

diartikan juga sebagai sikap mental yang selalu aktif atau 

kreatif berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja serta 

berusaha dalam rangka meningkatkan pendapatan dalam 

kegiatan usahanya. 
62

 Adapun menurut John Kao bahwa 

kewirausahaan adalah sikap dan perilaku yang inovatif, 
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antisipatif, inisiatif, pengambilan resiko, berorientsi pada 

tindakan.  

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

nilai- nilai kewirausahaan merupakan perilaku atau tingkah 

laku manusia yang selalu aktif, kreatif, inovatif, inisiatif, 

mengambil resiko, dan mampu berorientsi pada tindakan 

untuk menciptakan sesuatu bernilai serta berguna bagi dirinya 

dan orang lain.  

Proses Internalisasi nilai  Kewirausahaan di Sekolah 

Dasar merupakan suatu bentukan mental yang tidak dapat 

ditempuh dalam tempo waktu yang singkat. Dalam prosesnya 

direncanakan sesuai dengan perkembangan anak. Anak perlu 

diarahkan membentuk nilai  kewirausahaan. Beberapa 

karakter positif penting diajarkan misalnya jujur, disiplin, 

mandiri, berani merupakan bagian dari nilai  kewirausahaan. 

Karakter tersebut baik diinternalisasikan pada proses 

pendidikan di sekolah. Untuk mencipktakan nilai 

kewirausahaan yang baik proses internalisasi dimulai ketika 

anak telah memasuki usia sekolah tetapi dimulai seiring 

perkembangan anak. Sebelum anak memasuki usia sekolah 

proses internalisasi juga dapat dilakukan oleh orang tua ketika 

anak berada di lingkungan keluarga.
63

 

Internalisasi nilai kewirausahaan bukan merupakan 

konsep kewirausahaan yang rumit sehingga tidak 

membutuhkan jam khusus. Konsep dasar mengenai 

kewirausahaan menjadikan anak kelak menjadi pribadi yang 
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unggul di masyarakat. Konsep pendidikan kewirausahaan 

menjadikan anak menjadi kreatif, pandai melihat peluang, 

inovatif dan mampu bertahan dalam berbagai kondisi. Selain 

konsep kewirausahaan yang ditanamkan pada anak dalam 

tahapan operasional konkret, anak dibimbing untuk 

mengetahui pengetahuan tentang kewirausahaan.
64

 

Pengetahuan yang digali berupa aktivitas kewirausahaan 

disekitar siswa. Pada tahap perkembangan anak usia sekolah 

dasar siswa didorong untuk melakukan aktifitas kongnitif, 

diantaranya sebagai berikut: 

a. Menginterpretasi 

 Menginterpretasi adalah proses 

kongnitif yang menuntut kemampuan 

seseorang untuk memaknai informasi melalui 

sudut pandang sendiri. Pada tahapan ini peserta 

didik dibimbing untuk dapat melakukan 

pemaknaan terhadap alasan masuk dalam dunia 

usaha. Guru berperan aktif untuk menjelaskan 

berbagai hal yang mendorong seseorang 

memilih ke dunia usaha. 

b. Mencontohkan  

Mencontohkan adalah kemampuan 

kongnitif untuk memberikan contoh sesuai 

yang diharapkan. Kemampuan ini sangat 

dipengaruhi faktor pengalaman pserta didik. 

Misalnya peserta didik yang orang tuanya 
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sebagai wirausahawan atau Ia tinggal didaerah 

perniagaan. Guru berperan untuk memberikan 

kesempatan kepada peserta didik untuk 

mengungkapkan contoh dan bertukar 

pengalaman terkait bentuk-bentuk usaha.  

c. Mengklasifikasi  

Mengklasifikasi adalah kemampuan 

kongnitif berupa kemampuan logika untuk 

mengklasifikasi/mengelompokkan objek. 

Melalui tahapan ini guru dapat meminta peserta 

didik untuk mengklasifikasi bidang usaha yang 

dapat dilakukan melalui permainan, puzzele, 

dan sebagainya.  

d. Meringkas  

Meringkas adalah kemampuan peserta 

didik untuk menyaring informasi yang banyak 

untuk disederhanakan dan disampaikan 

kembali. Melalui hal ini anak dipacu untuk 

membuat kesimpulan dari apa yang telah 

didapatkan. Guru dapat memberikan tugas 

untuk meringkas kisah sukses pengusaha atau 

melalui wawancara kepada wirausaha.  

e. Berpendapat  

Berpendapat merupakan kemampuan 

kongnitif untuk mengungkapkan sesuatu. Guru 

memberikan peluang kepada peserta didik 

untuk mengungkapkan pengetahuan yang 
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dimiliki anak. Guru juga merangsang siswa 

untuk berpendapat melalui berbagai pernyataan 

yang merangsan peserta didik.  

f. Membandingkan  

Kemampuan membandingkan siswa 

dapat dijadikan proses internalisasi nilai  

kewirausahaan. Melalui perbandingan dari 

berbagai faktor peserta didik diminta untuk 

membandingkan untung ruginya.  

g. Menduga 

Menduga merupakan kemempuan otak 

dalam memproses informasi menduga hal yang 

terjadi dimasa yang akan datang. Melalui 

proses ini guru memiliki peran untuk 

menginspirasi anak untuk menjadi 

pengusaha.
65

 

Nilai-nilai dalam Pendidikan Kewirausahaan Nilai-nilai 

yang dikembangkan dalam pendidikan kewirausahaan adalah 

nilai-nilai dari ciri-ciri seorang wirausaha. Menurut para ahli 

kewirausahaan, ada banyak nilai-nilai kewirausahaan yang 

dianggap paling pokok dan sesuai dengan tingkat perkembangan 

peserta didik sebanyak 17 (tujuh belas) nilai yang seharusnya 

dimilliki oleh peserta didik dan warga sekolah yang lain. Nilai 

tersebut tercantum dalam Lampiran I. 
66
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Implementasi 17 nilai kewirausahaan akan sulit apabila 

akan dilaksanakan secara keseluruhan, namun dilaksanakan secara 

bertahap. Dari berbagai pernyataan tersebut dapat disimpulkan ada 

6 nilai-nilai pokok khususnya di tingkat SD/MIdalam pendidikan 

kewirausahaan, yang termuat dalam Lampiran II. 
67

 

 Memiliki motivasi dan dorongan kuat untuk berhasil. 

Tujuan Pendidikan Kewirausahaan Proses pembelajaran saat ini 

masih berorientasi pada pengetahuan siswa untuk menguasai 

materi pelajaran. Program-program sekolah dirancang untuk fokus 

pada siswa mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan. 

Kemampuan peserta didik untuk menghadapi persoalan kehidupan 

yang semestinya diberikan pada setiap satuan pendidikan tidak 

diberikan dapat menyebabkan peserta didik dapat menjadi beban 

pemerintah. Ketika peserta didik menyelesaikan pendidikannya 

mereka tidak memiliki keterampilan untuk bersaing mendapatkan 

dan menciptakan pekerjaan. Akibat dari kondisi tersebut 

bermunculan sekolah-sekolah dengan konsep mengembangkan 

kemampuan kewirausahaan peserta didik.
68

 

Dengan demikian maka wirausaha mempunyai tujuan yang 

berorientasi kemajuan untuk memperoleh materi, yang ciri-cirinya 

adalah berani mengambil risiko, terbuka terhadap teknologi, dan 

mengutamakan materi. Disamping itu juga dapat dikatakan bahwa 

wirausaha juga memiliki tujuan yang berorientasi pada kemajuan 
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tetapi bukan untuk mengejar materi. Untuk wirausaha yang seperti 

ini hanya ingin mewujudkan rasa tanggung jawab, pelayanan, 

sikap positif, dan kreativitas, dan hanya berpatokan pada 

kebiasaan yang sudah ada, misalnya usaha dengan perhitungan 

primbon, perhitungan lainnya, serta fengshui agar dapat berhasil.
69

 

Pendidikan kewirausahaan adalah suatu program 

pendidikan yang menjadikan nilai-nilai kewirausahaan sebagai 

bagian penting dalam pembekalan kompetensi siswa. Melalui 

pendidikan kewirausahaan diharapkan mampu menjadi nilai 

tambah terkait peranannya dalam kehidupan. Pendidikan 

kewirausahaan juga berperan penting dalam menciptakan peserta 

didik yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan 

dapat bersaing di dunia global.
70

 

Maka dari itu anak  yang memiliki rasa ingin tahu yang 

tinggi  sedini mungkin belajar untuk dapat mengembangkan ide 

yang ia punya  serta kreativitasnya dalam proses pembelajaran 

untuk dapat berfikir kreatif dimana berfikir kreatif adalah 

kemampuan kognitif untuk menyelesaikan masalah secara 

divergen yang menekankan pada aspek fluency( kemampuan 

berfikir lancar), flexibility (kemampuan berfikir luwes) originality 

( kemampuan berfikir asli), dan elaboration ( kemampuan 

merinci). 
71
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B. Kajian Penelitian yang Relevan 

Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini antara lain 

: 

a. Skripsi yang disusun oleh Mahrus Ali dengan judul “Penerapan 

Pendidikan Enterpreuner Di Pondok Pesantren Daarul Ulum 

Wal Hikam (PP,AWAM) Malangan Giwangan Umbulharjo 

Yogyakarta dalam upaya membangun kemandirian Santri”
72

 

Hasil penelitian tersebut adalah penerapan pendidikan 

enterpreuner dapat meningkatkan keterampilan santri sehingga 

santri tidak hanya dibekali ilmu agama saja namun 

mendapatkan ilmu wirausaha sehingga diharapkan lulusan 

pesantren DAWAM  menjadi santripreuner dengan berdasarkan 

spriritualitas enterpreuner dengan berpijak pada dogma agama 

Islma sebagai jalan untuk melangkah kedepannya.  

Persamaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah 

meneliti variabel pendidikan enterpreunership serta metode 

penelitian yang dilakukan  yaitu deskriptif kualitatif. 

Perbedaaanya terletak pada subjek pelitiannya. Subjek 

penelitian pada skripsi tersebut pada santri dengan usia 

produktif kerja(17-25 tahun) sedangkan penulis meneliti 

dengan subjek siswa sekolah dasar (7-12 tahun). 
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b. Skripsi yang disusun oleh Mahmuda Hafiana dengan judul 

“Implementasi Pendidikan Kewirausahaan Dalam Membentuk 

Sikap Wirausaha Pada Siswa Di SMKN 2 Malang”
73

 

Hasil penelitian tersebut bahwa dengan penerapan 

pendidikan kewirausahaan siswa hasil dari produk yang 

dibuat dapat diterima di masyarakat bahkan terdapat 

beberapa siswa yang menerima pesanan kue untuk 

dikonsumsi oleh masyarakat, selain itu nilai sikap yang 

yang diterapkan melalui kurikulum 2013 juga dapat 

terlihat diantaranya sikap kejujuran,kerjasama, 

tanggungjawab dan disiplin. 

Persamaan antara skripsi ini dengan skripsi penulis 

yaitu meneliti variabel pendidikan enterpreuner serta 

metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. 

Perbedaannya terletak pada subjek penelitian subjek 

penelitian pada skripsi tersebut yaitu siswa Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) sedangkan penulis subjek 

penelitiannya adalah siswa Sekolah Dasar (SD).  

c. Skripsi yang disusun  Arif Tri Hananta dengan judul “Studi 

Eksplorasi Pendidikan Kewirausahaan Di Sekolah Dasar 

Unggulan Aisyah Bantul”
74

 

Hasil dari penelitian tersebut pendidikan 

kewirausahaan diintegrasikan dalam beberapa mata pelajaran 

tertentu, pelaksanaannya melalui kegiatan ekstrakulikuler 
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diantaranya market daya, home skill, dan kunjungan tempat 

industri. Serta penerapan nilai- nilai  kewirausahaan yang 

dilakukan
75

 

Persamaan anatara skripsi ini dengan skripsi penulis 

yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif 

kualitatif . Perbedaaan dari skripsi tersebut dengan peneliti 

yaitu pada objek penelitiannya pada skripsi tersebut objek 

penelitiannya difokuskan pada pelaksanaan pendidikan 

kewirausahaan dengan penerapan nilai- nilai kewirausahaan 

sedangkan penulis obejek penelitian memfokuskan pada 

penumbuhan nilai  enterpreuner  siswa dalam penerapan 

pendidikan kewirausahaan di SD Islam Khalifah Yogyakarta. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Desain Penelitian  

Penelitian ini menggunakan  penelitian kualitatif. Jenis 

penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian deskriptif- 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah pendekatan sistematis dan 

subjektif yang digunakan untuk menjelaskan pengalaman hidup 

dan memberikan makna dari pengalaman tersebut dimana 

penelitian ini dilaksanakan untuk menejlaskan dan mendorong 

pemahaman tentang pengalaman manusia dalam aneka bentuk.
76

  

Selain itu penelitian kualitatif juga memiliki makna penelitian 

yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, 

motivasi, tindakan, dan lain-lain.
77

.  

Masalah yang dicermati dalam penelitian ini suatu bentuk 

realitas yang abstrak, dimana indikatornya hanya dapat diketahui 

melalui ucapan, sikap moralitas, dan perilaku atau ttindakannya. 

Kondisi subjek yang diteliti merupakan kondisi yang alamiah dan 

analisis data besifat induktif serta hasil penelitian lebih 

menekankan makna generalasasi. Berdasarkan beberapa 

pengertian tersebut peneliti menggunakan penelitian jenis 

kualitatif untuk memahami penerapan pendidikan 

enterpreunership (kewirausahaan) berbasis Education for 

Sustainable Development ( Pendididkan Untuk Pembangunan 

Berkelanjutan ) dalam upaya menumbuhkan nilai enterpreuner 
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siswa di SD Islam Khalifah Yogyakarta.Penelitian ini memberikan 

gambran yang menyeluruh tentang apa yang dialami tanpa 

intervensi apapun dari peneliti. 

B. Tempat dan Waktu Penelitian  

1. Tempat Penelitian  

Penelitian ini dilaksanakan di SD Islam Khalifah 

Yogyakarta yang beralamatkan Jl.Wonosari Km 11, Dusun 

Bantaran Wetan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan,  

Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 55792. 

Secara geografis SD Islam Khalifah Yogyakarta dibatasi dengan : 

78
 

a. Sebelah barat, berbatasan langsung dengan jalan kampung dan 

pemukiman  penduduk. 

b. Sebelah selatan, berbatasan langsung dengan sawah 

danruko/toko 

c. Sebelah utara, berbatasan langsung dengan persawahan 

penduduk. 

d. Sebelah timur,berbatasan langsung dengan pemukiman 

penduduk  

2. Visi dan Misi SD Islam Khalifah Yogyakarta  

Adapun Visi SD Islam Khalifah yaitu : Sekolah Dasar 

Islam yang unggul, Kreatif dan Inovatif, berjiwa Wirausaha  

berdasarkan Iman dan Taqwa 

Sebagai Indikator Visi SD Islam Khalifah menjadikan 

peserta didik : 
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a. Memiliki keyakinan teguh dan mengamalkan ajaran 

agama Islam secara benar sesuai dengan Al-Quran dan 

Sunnah Rasul. 

b. Memiliki keterampilan, kecakapan yang unggul secara 

akademis dan non akademis. 

c. Mampu berpikir dan menciptakan gagasan baru yang 

dapat diterapkan dalam memecahkan masalah yang 

sedang dihadapi. 

d. Tumbuh semangat wirausahanya sesuai dengan bakat 

dan minat yang dimiliki.
79

 

Adapun Misi SD Islam Khalifah yaitu :  

Misi Akademik 

a. Meningkatkan SDM yang berkualitas, kreatif, inovatif, 

bertanggung jawab, dan berakhlakul karimah. 

b. Mengoptimalkan pembinaan peserta didik  agar menjadi 

kader pemimpin yang berkualitas, kreatif, inovatif, 

bertanggung jawab dan berakhlakul karimah. 

c. Mengembangkan potensi peserta didik agar mampu 

bersaing dalam meraih prestasi. 

d. mengembangkan model-model pembelajaran berbasis 

IT secara efektif (effectife school) sehingga siswa 

berkembang secara maksimal. 

e. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasaran 

pendidikan. 
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f. Mengoptimalkan peran serta orang tua, masyarakat, dan 

pemerintah. 

g. Meningkatkan pembelajaran untuk menumbuh 

kembangkan kemampuan berpikir dan bertindak 

spontan dalam memecahkan masalah yang dihadapi.
80

 

Misi Non Akademik 

a. Mengoptimalkan kegiatan keagamaan secara rutin dan 

periodik untuk menumbuhkembangkan lingkungan dan 

perilaku religius sehingga siswa dapat mengamalkan 

dan menghayati agamanya secara nyata. 

b. Meningkatkan  pengembangan diri peserta didik melalui 

kegiatan ekstra kurikuler  dan kegiatan layanan 

konseling sehingga siswa dapat berkembang sesuai 

dengan minat dan bakatnya. 

c. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan 

pengembangan diri. 

d. Menumbuhkembangkan perilaku wirausaha dan praktek  

nyata sehingga siswa dapat menjadi teladan bagi teman 

dan lingkungannya.
81

 

3. Sejarah Berdiri dan Perkembangan SD Islam Kahlifah 

Yogyakarta 

Sekolah yang didirikan pada tanggal 15 Juli 2014 ini  

merupakan jenjang sekolah dasar dengan awal mula bernama 

SD Em (Enterpreuners Muslim) – Alif-Adibawah pengelolaan 
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Yayasan Amalia Rahman.Sekolah ini terpadu, merupakan 

sekolah dasar fullday school.  Sekolah ini merupakan sekolah 

jenjang pendidikan dasar yang menjadikan unsur 

kewirausahaan sebagai titik berat pola pendidikan kepada 

muridnya. Unsur kewirausahaan diajarkan dengan berpegang 

teguh pada ajaran Agama Islam.SD Enterpreuner Muslim Alif-

A hadir sebagai pelopor sekolah dasar berakarakter 

enterpreuner muslim. Kurikulum Nasional terintegrasi dengan 

nilai- nilai islam dan enterpreuner. Pola pembelajaran yang 

variatif ( IT Based). Dalam pengembangannya terus 

mengembangkan pola pembelajaran berbasis Enterpreuner 

dalam rangka menyiapkan peserta didik menjadi para 

pengusaha dan pemimpin belia.  

Adapun perkembangan yang terjadi pada tanggal 25 Juli 

2018 saat ini SD EM Alif- A berganti nama menjadi SD  Islam 

Khalifah Yogyakarta. Nama “khalifah” diambil dari QS. Al-

Baqarah ayat 30 dengan tujuan agar anak bisa dididik untuk 

menjadi pemimpin yang mampu memberikan solusi bagi 

lingkungan dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan untuk 

masyarakat. Kenyataan ini mendorong untuk membentuk 

individu yang bermental pemimpin lewat pembelajaran yang 

berbasis tauhid dan enterpreuner. Dengan dua basis tauhid dan 

enterpreuner diharapkan dapat mencetak invidu yang kreatif 

namun tetap memegang sikap tauhid sesuai keteladanan Nabi 

Muhammad SAW. 
82
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4. Struktur Organisasi  

Struktur lembaga pasti memiliki struktur organisasi 

dalam suatu lembaga sangat penting keberadaaannya. Dengan 

adanya struktur organisasi pelaksanaan program yang telah 

direncanakan akan lebih mudah dijalankan dan mekanisme 

kerjapun dapat diketahui dengan mudah. Sekolah Islam terpadu 

dibawah yayasan memiliki pengorganisasian yang rapi, teratur 

dan tertib. Sehingga untuk mencapai suatu tujun pendidikan 

yang telah direncanakan akan lebih mudah tercapai, jika 

didalamnya terdapat sekelompok orang yang mempunyai visi 

dan misi yang sama. Struktur pengelolaan SD Islam Khalifah 

Yogyakarta sebagai berikut :  

Ketua Yayasan   : Ir. Wien Wijanarko, MBA 

Manajemen Khalifah : H. Agus Herayanto, SE, M.M 

Komite Sekoah   : Suraji 

Kepala Sekolah  : Anis Fatihah, S.Ag, M.Pd 

Adm. Tata Usaha  : Teguh Mulyono, S.Pd 

Adm. Keuangan  : Nindya Ayu Feferianita, S.E.I
83

 

5. Program Sekolah  

SD Islam Khalifah memiliki beberapa program sekolah 

yang dilaksanakan yaitu :  

a. Program berbasis ketauhidan  

1) Pembiasaan sholat Dhuha, Dzuhur, dan Ashar 

secara berjama‟ah 

2) Tilawati 

3) Tahfidzul Qur‟an 
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4) Manasik Haji 

5) Sedekah dan puasa sunnah 

6) Pesantren Ramadhan dan Mabit   

7) Keputrian 

8) Santunan Yatim  

9) Bakti Sosial sebagai Aplikasi dari Zakat 

10) Belajar Berqurban (Idul Adha)
84

  

Untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik di 

SD Islam Khalifah Yogyakarta memiliki kegiatan ekstrakulikuler 

wajib berupa pramuka  selain itu terdapat ekstrakulikuler pilihan 

peserta didik yang bertujuan memupuk minat dan bakat peserta 

didik, diantaranya :  

a. Pada bidang olahraga terdapat ekstrakulikuler Karate  

b. Pada bidang seni dan karya terdapat ekstraklulikuler 

Robotika  

c. Bimbingan Les tambahan untuk kelas III-V 

Tambahan belajar dilakukan pada hari jumat pada 

pukul 13.00- 15.00 

d. Parenting Wali Murid  

Kegiatan Parenting atau yang disebut Paguyuban 

Orang Tua (POT) yang dilaksanakan kurang lebih 5 kali 

dalam satu tahun bergilir disetiap rumah wali siswa. 

Ada pula kegiatan family gathering kegiatan ini 

dilakukan untuk mempererat kekeluargaan antara 

sekolah dengan orang tua wali dan siswa, serta 
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menyampaikan segala sesuatu tentang perkemangan 

sekolah.
85

 

2. Strategi dan Keunggulan SD Islam Khalifah Yogyakarta  

Strategi SD Islam Khalifah Yogyakarta : 

a. Meningkatkan Sumber Daya manusia melalui 

pendidikan, pelatihan, KKG, mengikuti seminar, loka 

karya dan study banding  

b. Melaksanakan pembiasaan akhlak mulia salam, sapa, 

sopan, santun, senyum, dan sodaqoh 

c. Mengadakan bimbingan belajar dan pelayanan 

bimbingan konseling dalam proses belajar mengajar  

d. Mengadakan kerjasama dengan wali murid dan komite 

sekolah 

e. Melakukan pembelajaran berbasis lingkungan  

f. Membudayakan sikap dan perilaku yang didasari nilai- 

nilai iman dan taqwa.
86

 

Keunggulan SD Islam Khalifah Yogyakarta :  

a. Satu- satunya SD berbasis Tauhid dan 

Enterpreunership 

b. Teruji dengan puluhan unit pendidikan yang tersebar 

di seluruh Indonesia 

c. Memastikan anak memiliki jiwa kewirausahaan 

d. Media pembelajaran menggunakan audio visual  
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e. Tenaga pengajar berkompeten yang telah lulus seleksi 

dari beberapa tahapan pengujian dan terus 

mendapatkan pembinaan berkelanjutan  

Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 

2018-2019 yaitu tepatnya pada tanggal  7 Desember hingga 24 Mei 2019 

Tabel III.1 

Waktu Penelitian 

Desember 2018- Mei 2019 

 

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian dalam penelitian ini akan ditentukan 

dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive 

sampling adalah pengambilan sampel sumber data dengan 

pertimbangan dan tujuan tertentu. Sehingga dalam pengambilan 

sumber data, subjek yang dijadikan narasumber adalah orang yang 
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mengetahui, memahami, dan mengalami situasi sosial yang akan 

diteliti.
87

 Oleh karena itu, sesuai dengan fokus penelitian, beberapa   

orang yang dipandang layak untuk dijadikan subyek penelitian 

sebagai berikut: 

1. Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin sekolah, 

administrator, dan supervisoor yang mengorganisasi semua 

sumber daya secara efektif dan efisein untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah. Data 

yang didapat adalah data tentang gambaran umum SD 

Islam Khalifah Yogyakarta  mengenai kurikulum, aplikasi 

kegiatan, proses pembelajaran, dan latar belakang orang 

tua peserta didik serta kondisi masyarakat sekitar. Yakni 

Ibu Anis Fatihah, S.Ag, M.Pd.I 

2. Staff dan Guru 

Staff dan Guru sebagai warga sekolah yang ikut 

berperan penting dalam pelaksanaan pendidikan 

enterpreunership berbasis ESD. Yaitu : 

a. Wali kelas 1 Ibu Yunistya Ayu Rushita Sari, S.Pd. 

b. Wali kelas 2 Ibu Sukatmi, S.Pd. 

c. Wali kelas 4 Bapak Roni Panji S.Pd. 

d. Wali kelas 5 Ibu Sumei Ningsih, S.Pd. 

e.  Guru Mapel Bahasa Arab Bapak Muhammad Adnan, 

M.Pd. 

f.  Guru Pendamping di Kelas 3 Ibu Yang Pika S.A, 

S.Pd.  
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g.   Staff Tata Usaha Bapak Teguh Mulyono, S.Pd 

3. Guru Kelas 3 

Guru merupakan bagian dari berlangsungnya 

proses pembelajaran. Dari peran guru dalam 

mendampingi peserta didik pada implementasi 

pelaksanaan pendidikan enterpreunership berbasis ESD 

dalm menumbuhkan jiwa enterpreuner siswa dapat 

dijjadikan pengambilan data. Dalam penelitian ini 

subjek penelitian adalah Ibu Yan Puspitasari S.Pd, 

beliau merupakan wali kelas 3 

4. Peserta didik kelas 3 

Peserta didik berperan juga sebagai subjek, 

karena peserta didik adalah bagian dari berjalannya 

implementasi pelaksanaan program pendidikan 

enterpreunership berbasis ESD dalam 

menumbuhkan jiwa enterpreuner siwa. Adapun 

data yang di dapat adalah berupa pengamatan 

secara langsung kegiatan pembelajaran dan 

wawancara secara mendalam, dokumen yang 

mendukung pelaksanaan pendidikan 

enterpreunership.  
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Tabel. III.2 

Daftra Nama siswa kelas 3 SD Islam Khalifah Yogyakarta 

NO NAMA SISWA 

1.  Albana Wastu Citra Nurhuda 

2. Asir Tsaqif Al Fatih 

3. Rayhan Nafis Syakur 

4. Bima Cahya Saputra 

5. Khaisa Dania Karinina Putri 

6.  Amelia Nurul Anindya Putri 

7.  Salma Kasyifah 

8. Arin Arka Nuriya 

9.  Alin Arka Ardeliya 

10. Muhammad Zaky Hazimi 

11.  Inasya Qurata Ayyuna R. 

12.  Artasya Reyhan F.  

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan 

informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya data dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang dibuat oleh peneliti 

untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang 

sedang ditangani.
88

 Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama atau tempat obyek penelitian 

                                                           
88

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2016), hlm. 137. 



67 
 

 
 

dilakukan. Peneliti akan mengambil data primer dari hasil 

observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap subyek 

dan obyek yang telah ditentukan oleh peneliti. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan 

untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang 

dihadapi.
89

 Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam 

penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah 

literature, artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan. 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Bisa dilihat dari cara atau teknik pengumpulan data, maka 

pengumpulan data dapat dilakukan dengan  observasi, wawancara 

dan dokumentasi 
90

 

1. Observasi Partisipan Moderat 

Partisipan moderat (moderat participation): means 

that the researcher maintains a balance between being 

insider and being outsider. Dalam observasi ini terdapat 

keseimbangan antara peneliti menjadi orang dalam dengan 

orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut 

observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan, tetapi tidak 

semuanya.
91

 

Teknik observasi partisipan akan digunakan untuk 

melihat pelaksanaan program pendidikan enterpreunership 
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dalam pembelajaran di kelas dan juga kegiatan di luar kelas.  

2. Wawancara Mendalam (Indepth Interviews) 

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan 

data apabila ingin melakukan studi pendahuluan untuk 

menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga 

apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih 

mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.
92

 

Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan 

data yang berupa pertemuan dua orang atau lebih secara 

langsung untuk bertukar informasi dan ide dengan tanya 

jawab secara lisan sehingga dapat dibangun makna dalam 

suatu topic tertentu. Adapun wawancara mendalam ini 

secara umum adalah proses memperoleh keterangan untuk 

tujuan penelitian dengan cara tanya jawab bertatap muka 

untuk tujuan pewawancara dan informan atau orang yang 

diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman 

wawancara, yaitu pewawancara dan informan terlibat dalam 

kehidupan sosial relatif lama. Keterlibatan yang relatif lama 

inilah yang menjadi karakter unik dari wawancara 

mendalam
93

 

Wawancara mendalam bisa dikatakan sebagai 

wawancara tidak berstruktur (unstructured interview). Yaitu 

wawancara yang bebas dimana peneliti hanya menggunakan 

garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. 

Wawancara yang baik dilakukan dengan face to face 
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maupun yang menggunakan pesawat telepon, akan selalu 

terjadi kontak pribadi, oleh karena itu pewawancara perlu 

memahami situasi dan kondisi sehingga dapat memilih 

waktu yang tepat kapan dan di mana harus melakukan 

wawancara.
94

 

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah untuk mendapatkan data tentang: 

a. Proses pelaksanaan program pendidikan 

enterpreunership berbasis ESD di SD Islam 

Khalifah Yogyakarta  

b. Melihat seberapa berpengaruh pendidikan 

enterpreunership berbasis ESD terhadap jiwa siswa 

kelas 3 di SD Islam Khalifah Yogyakarta  

3. Dokumentasi 

Dokumen adalah catatan peristiwa khusus, untuk 

penelitian kualitatif dan sejarah, kajian dokumenter 

merupakan teknik pengumpulan data yang utama. Hasil 

penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih 

dipercaya jika didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di 

masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan 

autobiografi. Selain itu penelitian yang kredibel juga 

didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni 

yang telah ada.
95

 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk 
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tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 

histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen 

yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa 

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan 

lain-lain
96

 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah 

berlalu. Teknik dokumentasi digunakan untuk memeperoleh 

data dari bahan- bahan tertulis, cetakan, seperti silabus, RPP, 

khusus kegiatan kewirausahaan, buku panduan, kumpulan 

SK, makalah, literatur-literatur, dan dokumen foto yang 

berkaitan dengan masalah penelitian. 

Teknik ini dilakukan dengan jalan menelaah atau 

mengkaji dokumen yang berhubungan dengan masalah yang 

dikaji agar data yang dikumpulkan lebih sempurna. 

Penggunaan teknik studi dokumentasi ini dimaksudkan 

untuk melengkapi data yang diperoleh dapat 

dipertanggungjawabkan.  

   Studi dokumentasi yang dilakukan dalam 

penelitian ini terkait dengan beberapa hal berikut ini: 

a. Dokumen dan/atau foto-foto kegiatan pelaksanaan 

program pendidikan enterpreunership  di dalam 

kelas maupun diluar kelas  

b. Data atau dokumen pendukung tentang SD Islam 

Khalifah Yogyakarta. 
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F. Teknik Analisis Data  

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri 

dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi 

data, siplay data, dan penarikan kesimpulan /verivikasi data. Miles 

dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis 

data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus menerus sampai tuntas, sehingga data tersebut sudah jenuh. 

97
 

1.  Reduksi Data  

Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan, 

pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan 

dan transformasi data semesntara yang muncul dari 

catatan- catatan tertulis di lapangan. Selama pengumpulan 

berjalan, maka terjadilah reduksi data selanjutnya, yaitu 

membuat ringkasan, mengode, menelusur tema dan 

menulis memo. Berdasarkan Miles dan Huberman, reduksi 

data merupakan suatu bentuk ananlisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak 

perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian 

rupa sehingga kesimpulannya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 
98

 

2. Penyajian data 

 Merupakan sekumpulan infomasi tersususn yang 

memebrikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan 

dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian, 
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akan memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang 

harus dilakukan berdasarkan atas pemahaman yang kita 

dapat dari penyajian- penyajian tersebut. Adapun bentuk 

penyajian yang baik yaitu dengan jenis bentuk tabel, 

matriks, grafik, jaringan, bagan, dan lain-lain 
99

 

3. Penarikan Kesimpulan  

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gamabran suatu 

objek yang sebelumnya masih belum jelas atau justru tidak 

jelas sehingga diselidiki menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.
100

 

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi adalah sebagai teknik untuk mengecek 

keabsahan data. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan 

data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan 

hasil wawancara terhadap objek penelitian. 
101

. Triangulasi dapat 

diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat 

menggabungkan data dari berbabagi teknik pengumpulan data dan 

sumber data yang telah ada. 

Ada dua jenis triangulasi, yaitu triangulasi teknik dan 

triangulasi sumber. Triangulasi teknik adalah peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda – beda untk 
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mendapatkan data dari sumber yang sama. Triangulasi sumber 

adalah untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda dengan 

teknik yang sama untuk memeperole data. 
102

 

Dalam penelitian ini, peneliti menguji keabsahan data 

dengan mengecek dan membandingkan data hasil pengamatan dan 

wawancara, dengan dokumen terkait dan. Dengan teknik 

triangulaasi data ini peneliti dapat mengecek temuannya dengan 

jalan membandingkan dengan sumber dan teknik, yang dapat 

dilakukan dengan berbagai macam versi pertanyaan, mengecek 

dengan berbagai sumber data dan manfaat berbagai teknik supaya 

pengecekan keabsahan daata dapat dilakukan.  

1.  Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen 

yang saling berkaitan, contoh: Seperti yang diungkapkan Ibu 

Sumei Ningsih yang mengatakan bahwa :  

Melalui grup whatshapp sering berdiskusi bersama 

orang tua murid misal Ketika siswa merasa bahwa ada soal 

yang kurang paham, pihak orang tua terkadang konsultasi ke 

saya, bahwa bagaimana cara penyelesaian soal tersebut. Lalu 

saya hanya mengarahkan. Dengan adanya grup whatshapp 

juga dengan mudah kita berkomunikasi dengan orang tua 

peserta didik, bahkan di grup juga saya sering memberikan 

foto kegiatan anak di dalam maupun kegiatan di luar  kelas 

agar orang tua mengetahui keadaan anaknya seperti apa. 
103

 

Hal tersebut didukung dengan pernyataan Bapak Roni Panji 

S.Pd. Selaku wali kelas IV bahwa :  
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung : 

Alfabeta, 2013), hlm. 330 
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Wawancara dengan Ibu Sumei Ningsih S.Pd., Wali Kelas V , di Ruang Kelas, 

Tanggal 4 Februari 2019 pukul 11:30 WIB 
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Dengan adanya POT informasi untuk orang tua lebih 

mudah kita berikan bisa lewat grup whatshapp ataupun 

bertemu secara langsung , jadi ketika ada masalah yang 

terjadi sama anaknya di sekolah kita langsung berikan 

informasi kepada orang tuanya, kemudian dengan adanya 

grup whatshapp juga bisa dengan mudah orang tua 

berkomunikasi dengan gurunya, tapi kalau saya  semisal ada 

masalah pada anaknya saya menghimbau untuk orang tua 

ngechat saya secara langsung di whatshapp.
104

 

2. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil 

wawancara. Contoh:  

Seperti hasil observasi yang dilakukan peneliti ketika niaga 

santri yang dilakukan oleh perwakila siswa kelas 3. Ketika 

berjualan pisang dengan 2 macam pilihan yaitu pisang kriuk dan 

pisang coklat siswa menawarkan barang dagangannya kepada 

teman dan guru dengan penuh semangat serta berani memamerkan 

produk yang telah ia buat untuk dijualkan. 
105

 

Hal ini diperjelas oleh Ibu Yan Puspitasari, S.Pd. selaku 

guru kelas 3, bahwa anak dilatih untuk berani, mandiri serta 

percaya diri yang tinggi terhadap sesuatu yang telah dibuat. 

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Yan Puspitasari, S.Pd. :  

Iya, jadi dengan diadakannya kegiatan culinary corner setiap 

selasa dan jumat ini, untuk melatih jiwa mandiri siswa dengan 

membuat makanan atau minuman yang telah dibuat dirumah, selain 

itu membentuk keberaniannya untuk mempromosikan kepada 
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Wawancara dengan  Bapak Roni Panji S,Pd, Wali Kelas IV, di Ruang Kelas, 

Tanggal 4 Februari 2019, pukul 09.30 WIB  
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 Observasi Kegiatan Niaga Santri di depan Koperasi, Tanggal 12 Februari 2019 
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teman- temannya dan guru-guru agar teratarik terhadap produk yang 

telah dibuat, selain itu membentuk percaya dirinya bahwa dengan 

teman dan guru membeli produk tersebut akan menambah percaya 

dirinya bahwa yang dibuatnya enak dan laris hingga habis karena 

barangyang dijualkan  harus kurang dari 5.000
106

 

I. Sistematika Pembahasan  

Untuk mempermudah pembahasan dari keseluruhan isi 

skripsi, maka perlu disusun sistematika pembahasan. Dalam 

penelitian ini, peneliti membagi ke dalam lima bab. Maka penulis 

membagi pokok bahasan sebagai berikut: Sistematika pembahasan 

dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan 

bagian akhir. Bagian awal terdiri atas halaman judul, halaman 

surat pernyataan, halaman persetujuan pembimbing, halaman 

pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata 

pengantar, abstrak, daftar isi, dan lampiran-lampiran. 

 Bagian inti terdiri atas uraian mulai dari bagian 

pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bab-bab 

sebagai satu kesatuan. 

Bab I yaitu pendahuluan. Bab ini berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 

Bab II yaitu berisi kajian pustaka. Bab ini berisi tentang 

kajian pustaka yang relevan dengan yang akan kita teliti sehingga 

dapat dicari perbedaan pada penelitian sebelumnya, dan kajian 

teori. 
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Bab III berisi metode penelitian. Bab ini berisi jenis 

penelitian yang akan digunakan, lokasi dan tempat pelaksanaan 

penelitian, subjek penelitian, data dan sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab IV berisi hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini 

berisi pembahasan hasil penelitian tentang Desain Program, 

Pelaksanaan program penddikan enterpreunership, Monitoring dan 

evaluasi, nilai enterpreuner yang tumbuh pada diri siswa siswa 

melalui penerapan pendidikan enterpreunership berbasis ESD 

(Education Sustainable Development) di SD  Islam Khalifah 

Yogyakarta. 

Bab V yaitu simpulan dan saran. Berisi tentang kesimpulan 

hasil penelitian, dan saran-saran sebagai masukan untuk 

pendidikan dan penelitian yang lebih baik. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab IV membahas hasil dan pembahasan penelitian yang 

meliputi, proses pelaksanaan program pendidikan enterpreunership 

berbasis ESD (di SD Islam Khalifah Yogyakarta dan Nilai Enterpreuner 

yang ditumbuhkan  pada siswa melalui pendidikan enterpreunershi 

berbasis ESD di SD Islam Khalifah Yogyakarta.  

A. Implementasi Pendidikan Enterpreunership berbasis ESD 

(Education for Sustainbale Development) di SD Islam Khalifah 

Yogyakarta 

Implementasi pendidikan enterpreunership berbasis ESD 

di SD Islam Khalifah Yogyakarta dalam penelitian ini berdasarkan 

data yang diperoleh untuk menumbuhkan nilai enterpreuner siswa 

melalui program pendidikan enterpreunership berbasis ESD dibagi 

menjadi tiga tahapan. Pertama, yaitu desain program beserta 

perinciannya, menentukan tugas dan perumusan tujuan yang jelas. 

Kedua yaitu pelaksanaan program dengan cara pendayagunaan 

struktur personalia, serta penerapan program. Ketiga yaitu 

monitoring atau evaluasi program. 

Berdasarkan hasil penelitian, berikut implementasi 

program pendidikan enterpreunership berbasis ESD untuk 

menumbuhkan nilai enterpreuner siswa di SD Islam Khalifah 

Yogyakarta.  

1. Membuat Rencana Program Pendidikan Enterpreunership 

Berbasis ESD ( Education for Sustainable Development) untuk 

menumbuhkan nilai enterpreuner  
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a. Desain Program Pendidikan Enterpreunership Berbasis ESD 

melalui kegiatan Enterpreuner Zone dan Pengembangan Diri 

Program Pendidikan untuk Pembangunan Berkelanjutan / 

ESD merupakan proses pembelajaran dalam upaya 

meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam mengatasi 

masalah, hambatan dengan berbagai resiko dan peluang untuk 

berhasil yang berbasis pembangunan dan pengembangan diri  

melalui 3 aspek yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. 

Melalui pendidikan enterpreunership berbasis ESD  yang 

diterapkan di SD Islam Khalifah, siswa mampu belajar dan 

meningkatkan pengetahuan, intensi/niat dan kompetensi 

peserta didik untuk mengembangkan potensi dirinya dengan 

diwujudkan dalam perilaku kreatif, inovatif, dan berani 

mengambil resiko untuk kemajuan pribadi dan masyarakat. 

 Pelaksanaan pendidikan enterpreunership bertujuan 

untuk menyiapkan peserta didik serta lulusan yang 

berkarakter dan dapat mengembangkan potensi 

enterpreunershipnya. Karakter yang dikembangkan adalah 

nilai- nilai enterpreunershipnya seperti kemandirian, 

keberanian, kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi 

pada tindakan, kepemimpinan, dan kerja keras. 

Adapun desain program pendidikan enterpreunership 

yang dibuat oleh sekolah yaitu termuat  dalam pembelajaran 

muatan lokal dengan nama  Enterpreuner Zone, kegiatan ini 

dilaksanakan pada setiap minggunya dengan alokasi waktu 2 

jam pelajaran dan dilaksanakan dari kelas I-VI yang sudah 
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dirancang dalam Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) selama 

satu tahun atau 2 semester. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV. 1 

Rencana Kegiatan Enterpreuner Zone  SD Islam Khalifah 

Yogyakarta Selama Satu Tahun
107

 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Sekolah Ibu 

Anis Fatiha, S.Ag, M.Pd. bahwa :  

“Program pendidikan enteprunership yang 

dilaksanakan disekolah ini kami terapkan melalui 

kegiatan Entepreuner Zone yang sudah dimuat dalam 

rencana Kegiatan Sekolah yang didalamnya mencakup 
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Dokumentasi Rencana Kegiatan Sekolah SD Islam Khalifah Yogyakarta, pada 

tanggal 22 Januari 2019 pukul 10.00 WIB 
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beberapa kegiatan seperti keterampilan membatik, 

memasak, membuat kerajinan baik dari barang bekas 

maupun barang yang dapat diolah, mengunjungi rumah 

produksi dan mengunjungi museum”.
108

 

Selain itu desain program pendidikan enterpreunership 

berbasis ESD di SD Islam Khalifah Yogyakarta juga 

dimasukkan dalam program sekolah berbasis pengembangan 

diri. Pengembangan diri adalah kegiatan yang bertujuan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan 

kebutuhan, bakat, minat siswa sesuai dengan kondisi sekolah. 

Hal tersebut selaras dengan penjelasan di dalam 

dokumen kurikulum sekolah bahwa:  

 “Terdapat beberapa rambu- rambu dalam 

penyususnan program pengembangan diri yaitu : (1) 

pengembangan diri merupakan kegiatan diluar mata 

pelajaran tetapi bagian integral dari kurikulum sekolah, 

(2)  pemilihan pengembangan diri disesuaikan dengan 

kondisi dan kemampuan sekolah, (3) tujuan khusus 

pengembangan diri adalah untuk menunjang pendidikan 

siswa dalam mengmabgngkan bakat, minat, krativitas, 

kompetensi dan kebiasaaan dalam kehidupan, 

kemampuan kehidupan beragama, kemampuan sosial, 

kemampuan belajar, wawasan kehidupan, perencanaan 
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Wawancara dengan Kepala Sekolah SD Islam Khalifah Yogyakarta. Ibu Anis 

Fatiha, S.Ag, M.Pd pada tnggal 22 Januari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Tunggu Tamu  
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karir, kemampuan memecahkan masalah, dan 

kemandirian”.
109

  

Pada pelaksanananya siswa akan mengembangkan diri 

mereka melalui kegiatan yang dilaksanakan sekolah  yaitu 

dengan kegiatan niaga santri, market ramadhan, culinary 

corner, pengusaha berbagi inspirasi, pesantren enterpreuner, 

magang santri, project tahunan, berkebun/bercocok tanam. 

110
Sebagaimana hasil dokumentasi kurikulum sekolah sebagai 

berikut : 

1) Niaga Santri 

Kegiatan niaga santri ini yaitu siswa akan berjualan 

dengan produk yang mereka buat baik makanan, minuman, 

gelang, tempat pensil dll dari hasil kreativits mereka. 

Siswa akan berjualan kepada masyarakat sekitar ataupun 

melalui sosial media yang ada. Untuk kegiatannya sendiri 

tidak tencantum dalam RKS namun fleksibel melihat 

situasi dan kondisi sekolah dan siswa.  

Tujuannya adalah mengenalkan kepada siswa 

bahwa Rasulullah SAW adalah juga seseorang pedagang, 

yang mulai merintis usahanya di usia belia yaitu 12 tahun. 

(sebelum usia 12 tahun, siswa diberi kesempatan untuk 

mengenal, mencoba, dan mendapat pengalaman langsung 

dengan aktifitas berdagang, melakukan transaksi jual beli, 
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 Hasil Dokumentasi  Program Sekolah berbasis Pengembangan Diri SD Islam 

Khalfah Yogyakarta pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 10.00 WIB 
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berinteraksi dengan uang real, dan melatih kesigapan 

berhitung).
111

 

2) Market Ramadhan  

Kegiatan market ramadhan ini siswa akan berjualan 

dan memmerkan produk yang telah dibuat selama 

pembelajarn enterpreuner zone atau diluar itu ketika ada 

kegiatan ramadhan yang dilaksanakan setahun sekali 

ketika bulan ramadhan yang melibatkan masyarakat sekitar 

serta orang tua siswa yang menjadi konsumen pada 

kegiatanmmarket ramadhan.  

Tujuannya adalah berinteraksi dengan masyarakat 

umum menghadai konsumen dengan latar belakang yang 

beragam. Berlatih keberanian menawarkan barang 

dagangan, berlatih menghadapi hambatan- hambatan 

dalam usaha bahkan juga pengalaman akan kegagalan 

usaha.
112

. Adapun jadwaknya sudah ditentukan dalam 

Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) 
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Gambar IV.2 

Rencana Kegiatan Market Ramadhan SD Islam 

Khalifah Yogyakarta
113

 

3) Culinary Corner  

Kegiatan ini dilaksanakan seminggu dua kali yaitu 

setiap hari Selasa dan Jumat ketika jam istirahat dan 

bersifat individu, dimana siswa akan menjualkan produk 

makanan dan minuman yang telah mereka buat dari rumah,  

barang yang dijualkan tidak boleh lebih dari Rp. 5.000,- 

dan setelah produk terjual siswa akan menuliskan modal 

awal, pembelian bahan, harga jual, dan keuntungan di 

buku tabungan yang sudah di berikan oleh wali kelas 

masing- masing. 

Tujuannya adalah menanamkan sejak dini 

pentingnya memperhatikan semua bahan makanan yang 
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Dokumentasi Rencana Kegiatan Sekolah SD Islam Khalifah Yogyakarta, pada 
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dipakai haruslah hala- dan toyyib. Memberi kesempatan 

kepada siswa untuk menelusuri bakat dan kegemarannya. 

Belajar kerjasama dan melatih kemampuan pengendalian 

diri dalam bekerja didalam individu ataupun tim dengan 

kemungkinan akan muncul karakter leader ataupun 

karakter suppoeter yang keduanya adalah baik bila dapat 

berkolaborasi sesuai dengan perannya masing- masing. 

Kerjasama dan kolaborasi merupakan salah satu nilai inti 

khalifah.
114

 

4) Pengusaha Berbagi Inspirasi 

Kegiatan ini dilaksanakan dengn mengundang para 

pengusaha muslim maupun muslimah ke sekolah untuk 

berbagi pengalaman dengan peserta didik tentang usaha 

yang dimiliki dan proses jatuh bangun yang dilalui 

pengusaha hingga dapat membangun usahanya.Untuk 

kegiatannya sendiri tidak tencantum dalam RKS namun 

fleksibel melihat situasi dan kondisi sekolah, siswa serta 

pengusaha yang akan menjadi pembicara. 

Tujuannya untuk membangkitkan semangat 

wirausaha siswa serta memberikan pengalaman kepada 

siswa bahwa menjadi wirausaha itu menyenangkan dan 

bernilai ibadah jika kita melakukannya dengan baik dan 

halal.
115

 

5) Pesantren Entrepreuner 
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Kegiatan pesantren enterpreuner ini dilaksanakan 

satu tahun sekali ketika ramadhan dan diikutkan sekaligus 

kegiatan pesantren ramadhan. Siswa menginnap dan 

dibekali ilmu- ilmu kewirausahaan dan ilmu keagamaan 

baik oleh pimpinan yayasan, kepala sekolah dan guru.  

Tujuannya agar siswa sebagai enterpreuner 

nantinya tidak hanya sekedar berdagang saja dan 

memenuhi kebetuhan diniawi melainka untuk 

meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengalaman 

siswa tentang ajaran agama islam sehingga menjadi 

muslimpreuner yang beriman, bertaqwa kepada Allah, 

serta berakhlak mulia dalam kehidupan bermasyarakat. 

Serta menerapkan dan mengamalkan ajaran Islam dalam 

kehidupan sehari- hari dalam rangka membentuk spiritual 

yang tangguh, kokoh, dan mampu menghadapi tantangan- 

tantangan negatif baik dari dalam diri maupun  dari 

luar.
116

. Adapun terncatum dalam Rencana Kegiatan 

Sekolah (RKS) 
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Gambar IV. 3 

Rencana Kegiatan Pesantren Enterpreuner SD Islam Khalifah 

Yogyakarta 
117

 

6) Magang Santri  

Kegiatan magang santri ini dilaksanakan oleh kelas 

atas, siswa akan menginap beberapa hari di rumah pelaku 

usaha atau tempat produksi untuk mengetahui bagaimana 

proses produksi yang dilakukan oleh pengusaha dan terjun 

langsung untuk belajar bagaimana pembuatan atau usaha 

yang dilakukan. Untuk kegiatannya sendiri tidak 

tencantum dalam RKS namun fleksibel melihat situasi dan 

kondisi sekolah dan siswa serta tempat produksi yang akan 

ditempati oleh siswa.  

Tujuannya anak dapat melatih kemandirian dan 

tanggungjawab serta memberi pengalaman setelah tinggal 

beberapa hari dengan pelaku usaha untuk belajar 

mengamati seperti apa produksi, pemasaran dan terjun 

langsung mempraktikkan usaha yang dilakukan.
118

 

7) Project Tahunan   
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Kegiatan ini dilaksanakan ketika siswa berada di 

kelas VI dengan membuat sebuah project sebagai akhir 

dari masa sekolahnya di sekolah dasar dan membuat 

sebuah pameran kecil di sekolah dengan memamerkan 

produk yang dibuatnya.Untuk kegiatannya sendiri tidak 

tencantum dalam RKS namun fleksibel melihat situasi dan 

kondisi sekolah dan siswa dan dilaksanakan ketika siswa 

menjelang lulus dari sekolah. 

Tujuannya adalah anak bisa bersungguh-sungguh 

belajar memilih dan bertanggungjawab tentang kegemaran 

yang disenanginya sesuai program yang telah 

direncanakan sekolah. Anak dapat konsisten dan belajar 

sabar dalam proses pembelajarannya serta memeiliki 

kesungguhan dalam melaksanakannya san sebagai sebagai 

modal dasar ilmu untuk meraih hasil yang baik.
119

 

8) Berkebun / bercocok tanam  

Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekolah dengan 

mengajak warga sekolah membersihkan lingkungan dan 

menanam tumbuhan dilingkungaan sekolah.  

Tujuannya adalah anak mengenal siklus hidup tanaman 

dan apa saja yang dibutuhkan tanaman agar dapat tumbuh 

sehat, anak belajar tanggjungjawab dengan mengurus tanaman 

mereka agar tumbuh sehat, belajar sabar menunggu dan 

melihat proses tumbuhnya tanaman, menstimulus panca indra 

anak, anak bisa bergerak aktif, belajar untuk mencintai alam, 

dan menumbuhkan kebiasaan makan dengan makananan yang 

                                                           
119

Hasil Dokumentasi Data Identitas Sekolah Tentang Program Pengembangan Diri, 

di Ruang Tata Usaha, Tanggal 4 Februari 2019, pukul 11.00 
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sehat.  Dengan lahan yang belum memungkinkan saat ini baru 

menggunakan model penananaman dengan polybag.
120

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar IV.4 

Agenda Kegiatan Berkebun/Bercocok Tanam SD Islam 

Khalifah Yogyakarta
121

 

Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

Kepala Sekolah Ibu Anis Fatiha, S.Ag, M.Pd bahwa : 

“Selain kegiatan Enterpreuner Zone, kami juga 

memiliki kegiatan rutin yang dilaksanakan kegiatan ini 

kami namanyai kegiatan Enterpreuner berbasis 

pengembangan diri, siswa akan kami ajak belajar bersama 

dan mengolah serta menjualkan sesuatu berupa produk 
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yang telah mereka buat selain itu kami juga menghadirkan 

pengusaha- pengusaha untuk berbagi inspirasi bersama 

kami, kegiatan ramadhan setiap tahunnya dan kegiatan 

bercocok tanam, namun untuk penjadwalannya sendiri 

kami sesuaikan dengan situasi dan kondisi baik sekolah, 

siswa maupun pihak-pihak yang terkait seperti pengusaha 

dan rumahindustri jadi tidak tertulis secara sistematis 

kapan dan dimana pelaksanaannya.harapannya dengan 

program pengembangan diri ini terbentuk nilai 

kewirausahaan yang dapat menjadi pembiasaan bagi siswa 

dari nilai mandiri, kreatif, kerja keras, berani mengambil 

resiko, pemimpin dan berorientasi pada tindakan”. 
122

 

Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh 

Bapak Roni Panji bahwa :  

“Siswa sedini mungkin kami ajarkan skill atau 

keterampilan untuk bisa menghasilkan sesuatu dan dapat 

menyelesaikan sesuatu secara benar dan tepat, di kelas satu 

siswa kami ajarkan untuk melatih kemandiriannya dengan 

melipat baju sendiri, menyapu. Lalu ditingkat selanjutnya 

di kelas 2 masa peralihan kemandiriannya sudah terbentuk 

dan hal baru atau kegiatan yang harus mereka lakukan lalu 

di kelas 3 siswa sudah dapat memecahkan dan 

menyelesaikan masalah yang telah dihadapi lalu pada 

jenjang atas kita ajak siswa untuk menerapkan dengan 

mengaplikasikan nilai yang telah didapat dikelas bawah 
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serta dihaarpkan siswa sudah dapat membuat sesuatu, 

mempromosikan suatu karya atau produk serta  memiliki 

daya jual. Selain itu dalam dirinya juga terbentuk jiwa 

tauhid serta keagamaan yang ada pada diri siswa”.
123

 

Sesuai dengan teori yang dijelaskan Rohiat bahwa 

sekolah dapat menyusun rencana program sesuai dengan 

kemampuan untuk merealisasikan sasaran yang telah 

ditetapkan.Rencana yang dibuat tersebut dapat 

menggambarkan detail tentang aspek-aspek yang ingin 

dicapai, kegiatan yang harus dilakukan.
124

 

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa desain 

program Pendidikan Entepreuner yang dilaksanakan di SD 

Islam Khalifah Yogyakarta bernama : (1) Enterpreuner Zone 

dengan kegiatannya berupa membatik, pengolahan limbah 

plastik, membuat karya seni, memasak, berkunjung ke rumah 

industri dan museum dan (2) rogram Enterpreuner Berbasis 

Pengembangan Diri berupa kegiatan niaga santri, market 

ramadhan, culinary corner, magang santri, pengusaha berbagi 

inspirasi, pesantren enterpreuner, bercocok tanam dan project 

tahunan. Program Enterpreuner Zone sudah tercantum dalam 

Rencana Kegiatan Sekolah. Namun untuk program 

Entrpreuner berbasis Pengembangan belum semua 

kegiatannya belum dimasukkan dalam Rencana Kegiatan 

Sekolah atau Agenda Kegiatan Sekolah, hal ini dikarenakan 

                                                           
123

Wawancara dengan  Bapak Roni Panji S,Pd, Wali Kelas IV, di Ruang Kelas, 

Tanggal 4 Februari 2019, pukul 09.30 WIB 
124

Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik (Bandung ; Refika Aditama, 
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waktu pelaksanannya fleksibel serta masih 

mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada di lapangan.  

Desain program Pendidikan Entepreunership di SD 

Islam Khalifah Yogyakarta ini relevan dengan penjelasan 

Endang Mulyani yang menyatakan bahwa karakteristik 

Pendidikan Entepreunership memuat 5 nilai kewirausahaan 

yaitu : kemandirian, kreatif, penanggung resiko, 

kepemimpinan, berorientasi pada tindakan.
125

. Di SD Islam 

Khalifah Yogyakarta Program Enterpreuner Zone dan 

Pengembangan diri memuat nilai- nilai enterpreuner yaitu 

nilai mandiri dalam kegiatn magang santri, enterpreuner zone, 

pesantren enterpreuner, bercocok tanam. Nilai kreatif dalam 

kegiatan culinary corner, market ramadhan, pesantren 

enterpreuner. Nilai kepemimpinan dalam kegiatan niaga 

santri. Nilai penanggung resiko dalam semua program karena 

siswa dilatih untuk menyukai pekerjaan yang menantang dan 

berani dan mampu mengambil resiko dan Nilai berorientasi 

pada tindakan yang masuk kedalam seluruh kegiatan baik 

Enterpreuner Zone maupun Pengembangan Diri karena 

mengambil inisiatif untuk bertindak, dan bukan menunggu. 

Mohammad Ali menjelaskan juga menjelasakan 5 

karakteristik yang dimiliki oleh ESD (Education for 

Sustainable Development). Adapun relevansi dengan 

karaktersitik ESD yaitu sebagai berikut :  
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1) Pada kegiatan Pesantren Entepreuner yang dilaksanakan 

bersamaan kegiatan pesantren ramadhan yang bertujuan 

agar siswa sebagai enterpreuner nantinya tidak hanya 

sekedar berdagang saja dan memenuhi kebetuhan diniawi 

melainkan untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan 

dan pengalaman siswa tentang ajaran agama islam 

sehingga menjadi muslimpreuner yang beriman, bertaqwa 

kepada Allah, serta berakhlak mulia dalam kehidupan 

bermasyarakat. Relevan dengan karakteristik ESD yang ke 

(1) memberikan porsi yang memadai kepada pendidikan 

agama, etika, dan moral agar mampu mewarnai pola pikir 

dan pola tindak peserta didik. 
126

 

2) Program pengembangan diri dalam kegiatan Bercocok 

tanam yang bertujuan agar anak mengenal siklus hidup 

tanaman dan apa saja yang dibutuhkan tanaman agar dapat 

tumbuh sehat, anak belajar tanggungjawab dengan 

mengurus tanaman mereka agar tumbuh sehat, belajar 

sabar menunggu dan melihat proses tumbuhnya tanaman, 

menstimulus panca indra anak, anak bisa bergerak aktif, 

belajar untuk mencintai alam, dan menumbuhkan 

kebiasaan makan dengan makananan yang sehat. Dengan 

lahan yang belum memungkinkan saat ini baru 

menggunakan model penananaman dengan polybag. 

Relevan dengan karakteristik ESD yang ke (2) 

memerhatikan,memanfaatkan, dan mengembangkan 
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pengetahuan adat agar mampu menghasilkan sainstek dan 

pola pemanfaatan sumber daya alam.
127

 

3) Pada program pengembangan diri dalam kegiatan 

Pengusaha berbagi inspirasi dengan tujuan untuk 

membangkitkan semangat wirausaha siswa serta 

memberikan pengalaman kepada siswa bahwa menjadi 

wirausaha itu menyenangkan dan bernilai ibadah jika kita 

melakukannya dengan baik dan halal. Relevan dengan 

karakteristik ESD yang ke (3) penerapan konsep 

pendidikan seumur hidup yang mengikutsertakan dunia 

usaha dalam pemberdayaan sumber daya manusia melalui 

pelatihan.
128

 

4) Pada program pengembangan diri dalam kegiatan magang 

santri, culinary coerner, market ramadhan yang bertujuan 

melatih kemandirian, keberanian, kreativitas siswa, bekerja 

bersama team. Relevan dengan karaktersitik ESD yang ke 

(4) peningkatan mutu proses pendidikan yang menekankan 

kemandirian peserta pendidikan untuk bertindak kreatif 

dan kritis terhadap keberlanjutan pembangunan keluarga, 

bangsa yang beraneka ragam kebudayaan dan agama tetapi 

dipersatukan oleh kemanusiaan
129

 

5) Pada progam Enterpreuner Zone yang bertujuan melatih 

keterampilan dan mengembangkan budaya masyarakat 

lokal melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan sekolah. 

                                                           
127

 Mohammad Ali, Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional : Menuju bangsa 

Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi, ( Bandung : Imperial Bhakti Utama, 

2009), hlm. 114 
128

 Ibid 
129

 Ibid  



94 
 

 
 

Relevan dengan karakteristik ESD ke (5) Berperan aktif 

dalam pembentukan dan pengembangan identitas 

masyarakat lokal.
130

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa Desain 

Program Pendidikan Entepreunership di SD Islam Khalifah 

Yogyakarta yang berbentuk program bernama Enterpreuner 

Zone dan program entepreuner berbasis pngembangan diri. 

Program Pendidikan Enterpreunership selaras dengan 

karakteristik kewirausahaan yang memuat 5 nilai enterpreuner 

yaitu mandiri,kreatif, berani mengambil resiko, 

kepemimpinan, berorientasi pada tindakan, kerja keras. Selain 

itu desain program tersebut juga memuat 5 karakteristik ESD 

( Education for Sustainable Development) yaitu: (1). 

memberikan porsi yang memadai kepada pendidikan agama, 

etika, dan moral agar mampu mewarnai pola pikir dan pola 

tindak peserta didik, (2) memerhatikan,memanfaatkan, dan 

mengembangkan pengetahuan adat agar mampu 

menghasilkan sainstek dan pola pemanfaatan sumber daya 

alam, (3)penerapan konsep pendidikan seumur hidup yang 

mengikutsertakan dunia usaha dalam pemberdayaan sumber 

daya manusia melalui pelatihan, (4) peningkatan mutu proses 

pendidikan yang menekankan kemandirian peserta pendidikan 

untuk bertindak kreatif dan kritis terhadap keberlanjutan 

pembangunan keluarga, bangsa yang beraneka ragam 

kebudayaan dan agama tetapi dipersatukan oleh kemanusiaan, 
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(5)Berperan aktif dalam pembentukan dan pengembangan 

identitas masyarakat lokal.  

Ini artinya bahwa Pendidikan Enterpreunership yang 

dilaksanakan di SD Islam Khalifah Yogyakarta berbasis ESD 

(Education for Sustainable Development)   

b. Tujuan Program Pendidikan Enterpreunership berbasis ESD ( 

Education for Sustainable Development) 

Tujuan program pendidikan enterpreunership berbasis 

ESD yaitu agar  membuat peserta didik suka dengan kegiatan 

yang bersifat praktik dengan membuat sesuatu hal baru dalam 

lingkungan yang dibuat menarik, dilakukan sekolah untuk 

membuat sekolah menjadi tempat pembelajaran yang 

menghasilkan pengalaman dan menjadikan sudut sekolah 

kaya akan motivasi untuk menjadi enterpreuner muslim serta 

menumbuhkan nilai enterpreunernya sejak dini. Selain itu 

melalui pendidikan dasar siswa ditanamkan nilai keisalaman 

dan nilai enterpreuner agar selaras tidak hanya berfikir pada 

dunia saja melainkan tetap pada ibadah sehingga ketika 

peserta didik dapat berdagang itu sebagai bentuk ibadah 

mereka kepada Allah, sehingga sekolah ingin berupaya untuk 

menumbuhkan minat peserta didik menjadi senang untuk 

berkarya, mencoba sesuatu hal baru, berinovasi, dan 

menjadikan lingkungan sekolah memberikan sesuatu kepada 

peserta didik yang sifatnya pengalaman dan pengetahuan. 

Tujuan program pendidikan entepreunership berbasis 

ESD yang dilaksanakan di SD Islam Khalifah Yogyakarta 

sejalan dengan visi sekolah yaitu menjadikan sekolah dasar 
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islam yang unggul, kreatif, inovatif, berjiwa wirausaha 

berdasarkan iman dan taqwa. Selain itu selaras juga dengan 

misi sekolah yaitu menumbuhkembangkan perilaku wirausaha 

dan praktek nyata sehingga siswa dapat menjadi teladan bagi 

teman dan lingkungannya.
131

 

Fakta diatas sesuai penjelasan H. A.R Tilaar yang  

menyatakan bahwa penjabaran misi dan pendidikan berkaitan 

dengan kebijakan pendidikan dalam pencapaian tujuan 

tertentu. Apabila visi pendidikan terdiri dari rumusan yang 

umum dan abstrak, maka misi pendidikan akan terarah pada 

pencapaian tujuan- tujuan yang konkret.
132

 

Uraian diatas juga sesuai dengan pendapat Imam 

Machali bahwa Pendidikan enterpreunership bertujuan untuk 

menyiapkan peserta didik serta lulusan yang berkarakter dan 

dapat mengembangkan potensi enterpreunershipnya. Karakter 

yang dikembangkan adalah nilai- nilai enterpreunershipnya 

seperti kemandirian, kebranian, kreatif, berani mengambil 

resiko, berorientasi pada tindakan, kepemimpinan, kerja 

keras. Selain itu dapat mengtasi masalah ketenagakerjaan 

sedikit demi sedikit teratasi dan mempersipakan peserta didik 

yang memiliki kecakapan hidup, berinteraksi dengan 

lingkungan sosial berdasakan pertumbuhan dan 

lingkungannya. 
133
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Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Anis Fatihah 

selaku Kepala Sekolah SD Islam Khalifah Yogyakarta bahwa:  

“Setiap anak punya mimpinya masing- masing, 

jadi kita tanamkan sejak dini bahwa semua mimpi dan 

cita-cita mereka harus bisa bermanfaat tidak hanya 

untuk diri sendiri melainkan untuk khalayak umum, 

maka dari itu di sekolah sering kita tanamkan nilai 

kemandiriannya, kepemimpinannya melalui kegiatan-

kegiatan yanga ada di sekolah agar menambah 

pengetahuan dan pengalaman siswa, serta memberikan 

lingkungan yang mendukung kepada peserta didik 

agar teratrik dengan enterpreuner seperti poster-poster 

kalimat motivasi enterpreuner”.
134

 

  Tujuan Program Pendidikan untuk pembangunan 

berkelanjutan/ ESD (Education for Sustainable Development) 

di SD Islam Khalifah yang dijelaskan oleh Kepala Sekolah 

Ibu Anis Fatiha, S.Ag, M.Pd yaitu tujuannya agar dapat 

meningkatkan pendidikan di sekolah dasar khususnya di 

Yogyakarta melalui kegiatan dan program yang berbeda dari 

sekolah- sekolah lainnya dalam upaya untuk ikut andil dalam 

tujuan pembangunan nasional serta meningkatkan kepedulian 

kepada masyarakat sekitar tentang pentingnya sebuah  

pendidikan  dan mengadakan pelatihan kepada peserta didik 

untuk melatih dan menumbuhkan skill serta keterampilan 
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siswa agar dapat menjadi bekal hingga lulus dari sekolah 

ini.
135

 

  Sejalan dengan teori yang diungkapkan Mohammad Ali 

bahwa : Education for sustainable Development (ESD) 

pertama disebutkan dalam Bab 36 pada agenda 21 (Earth 

Summit, 1992, Rio de Janeiro). Bab ini ,mengidentifikasikan 

empat tujuan utama dalam memulai sebuah konsep ESD yaitu 

: meningkatakan pendidikan dasar, mengorientasi kembali 

pendidikan yang sudah sehingga bertujuan pembangunan 

berkelanjutan, mengembangkan kepedulian dan pengertian 

masyarakat, serta pelatihan.
136

 

  Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan 

program pendidikan enterpreunership berbasis ESD di SD 

Islam Khalifah Yogyakarta yaitu untuk membuat peserta didik 

setelah lulus menjadi muslimpreuner dengan berbekal 

ketauhidan yang telah diajarkan dan ditanamkan ketika di 

sekolah, selain itu dapat memiliki keterampilan dan 

kreativitas serta kemandirian dan bernilai pemimpin.  Selain 

itu meningkatkan pendidikan di sekolah dasar khususnya di 

Yogyakarta melalui kegiatan dan program yang berbeda dari 

sekolah- sekolah lainnya dalam upaya untuk ikut andil dalam 

tujuan pembangunan nasional.  
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c. Penentuan Tugas dalam Program Pendidikan 

Enterpreunership berbasis ESD (Education for Sustainable 

Development)  

Tahapan selanjutnya setelah merumuskan tujuan yaitu  

pembagian tugas dan tanggungjawab  pada saat pelaksanaan 

program pendidikan enterpreunership berbasis ESD . Hal ini 

dijelaskan oleh Bapak Mohammad Adnan bahwa : 

“Di dalam kebijaka program sekolah yang 

berada di pucuk kepemimpinan yaitu kepala sekolah. 

Nanti dari kepala sekolah ini ada kepanjangan tangan, 

yaitu warga sekolah baik guru sebagai pelaksana 

program, komite sebagai pengontrol setiap kebijakan-

kebijakan yang dibuat, serta bekerjasama dengan 

orang tua wali untuk ikut mensukseskan setiap 

kegiatan  yang dilaksanakan.Namun untuk jobdesk 

mengenai tugas- tugasnya belum dijelaskan secara 

detail dan rinci”.
137

 

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Adnan guru 

Bahasa Arab memaparkan bahwa kepala sekolah menjadi 

penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan program 

pendidikan enterpreunership berbasis ESD di sekolah. 

Kemudian kepala sekolah memiliki kepanjangan tangan 

warga sekolah yang lain yaitu guru, komite dan orang tua 

wali. Guru memiliki tanggungjawab sebagai pelaksana 

program di sekolah bekerjasama dengan orang tua wali 

                                                           
137

Wawancara dengan Guru SD Islam Khalifah Yogyakarta, Mohammad Adnan , 

M.Pd  pada tanggal 7 Februari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Tunggu Tamu  



100 
 

 
 

sebagai pensukses setiap kegiatan peserta didik. Namun 

mengenai jobdesk setiap penanggungjawab dan pelaksana 

belum dijelaskan secara tertulis dan secara rinci. 

 

 

Bagan IV.5 

Struktur Organisasi Program Pendidikan   

Enterpreunership
138

 

Uraian diatas sesuai pendapat Rohiat bahwa 

perencanaan merupakaan tindakan yang menentukan kegiatan 

yang harus dilaksanakan, dan siapa yang akan 

melaksanakan..
139

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa 

penentuan tugas dalam pelaksanaan program dilakukan oleh 

semua warga sekolah yang mana Kepala Sekolah menjadi 

penanggungjawab serta guru kelas menjadi pelaksana 

program dengan dibantu oleh wali murid namun untuk 
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pembagian tugas tidak disampaikan dan diperlihatkan secara 

rinci dan jelas  oleh pihak Sekolah.  

Secara garis besar desain program pendidikan 

enterpreunership berbasis ESD (Education for Sustainable 

Development) dilaksanakan dengan program yang jelas yang 

terancang dalam RKS (Rencana Kegitan Sekolah) dengan 

kegiatan bernama Enterpreuner Zone dan Pendidikan 

Enterpreuner berbasis Pengembangan diri. Tujuan dari 

program ini yaitu agar siswa setelah lulus dari sekolah ini 

dapat menjadi muslimpreuner dengan berbekal ilmu 

ketauhidan selain itu memiliki keterampilan dan kreativitas 

serta kemandirian dan bernilai pemimpin. Mengenai 

pelaksanaan tugas dalam program ini bahwa guru kelas seagai 

pelaksana utama program bekerjasama dengan wali murid.  

Meskipun demikian ada beberapa bagian yang belum 

direncanakan dengan baik yaitu utamanya menyangkut 

pembiayaaan, hal ini dimungkinkan karena informasi yang 

tidak memungkinkan didapat oleh peneliti sehingga 

kesimpulan mengenai pembiayaan tidak dapat ditarik secara 

lebih detail.  

2. Pelaksanaan Program Pendidikan Enterpreunership berbasis 

ESD (Education for Sustainable Development)  

Pelaksanaan pendidikan enterpreunership berbasis ESD di 

SD Islam Khalifah Yogyakarta dilakukan dengan cara sebagai 

berikut  : pendayagunaan seluruh komponen sekolah, 

penggunaan metode implementasi pendidikan entepreunership 

yang bervariasi. 
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a. Pendayagunaan Seluruh Komponen Sekolah  

Pendayagunaan seluruh komponen sekolah di SD 

Islam Khalifah Yogyakarta melalui penentuan 

penanggungjawab dan jobdesk  pada setiap kegiatan yang 

dilaksanakan namun pada prinsipnya kepala sekolah sebagai 

penanggungjawab utama dan guru kelas sebagai pelaksana 

kegiatan dan bekerjasama dengan orang tua siswa, masyarakat 

setempat, serta pihak- pihak yang terkait lainnya. Kegiatan 

Entepreuner Zone guru kelas sebagai penanggungjawab serta 

pelaksana kegiatan yaitu pada kelas 1 diampu oleh Rahma 

Istianingsih S.Pd, Kelas 2 diampu oleh Yusnistya Ayu 

Rushita S.Pd ,  Kelas 3 diampu oleh Yan Puspitasari, S.Pd, 

Kelas 4 diampu oleh Roni Panji Utomo, S.Pd, kelas V diampu 

oleh Sumei Ningsih, S.Pd. Adapun untuk  program 

enterpeuner berbasis pengembangan diri setiap kegiatannya 

dibuat kepengurusan baru yang melibatkan 14 guru dan 3 staff 

sebagai pengurus seperti pengurus inti ketua, bendahara. 

Namun tidak termuat secara tertulis dalam dokumen sekolah 

siapa dan apa tugas dari masing- masing penanggungjawab, 

melainkan hanya disampaikan secara lisan dan pada saat 

kegiatan akan berlangsung.  

Menurut Pernyataan Ibu Anis Fatihah, S.Ag, M.Pd 

menyatakan bahwa:  

“Pelaksanaan program  pendidikan 

enterpreuneship berbasis ESD ini kepala sekolah 

sebagai penanggungjawab program dan 

pelaksanaannya dilakukan oleh seluruh warga sekolah 
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baik guru, siswa dan bekerjasama dengan wali murid. 

Program ini menjadi tugas oleh semua elemen yang 

ada di sekolah. Guru beserta orang tua bekerjasama 

dalam mensukseskan setiap kegiatan yang 

dilaksanakan. Karena untuk Surat Keputusan untuk 

program tidak ada hanya ada SK Mengajar saja, jadi 

fleksibel dalam pembagian tugas dan guru itu mampu 

untuk mensukseskan program kegiatan yang 

dijalankan.Koordinasi dengan orang tua murid kami 

koordinasikan dan menginfokan melalui grup 

whatasapp POT serta informasi kepada masyarakat 

setempat melalui undangan yang disebarkan”. 
140

  

Pernyataan lain juga ditambahkan oleh Bapak 

Muhammad Adnan, M.Pd.I yang mengatakan bahwa :  

“Seluruh komponen dan warga sekolah ikut 

terjun langsung dalam pelaksanaan program kegiatan 

namun untuk enteprreuner zone karena masukanya 

muatan lokal di dalam kelas maka guru kelas 1- V, 

kelas 1 ada bu Yun kelas 2 ada bu Isti, kelas 3 ada bu 

Yan, kelas 4 ada pak Panji dan kelas 5 ada bu Mei 

yang menjadi penanggungjawab dan pelaksananya 

untuk prgram lain biasanya dibentuk panitia atau 

penanggungjawab dan  dibentuk ketika rapat 
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 Wawancara dengan Kepala Sekolah  SD Islam Khalifah Yogyakarta, Ibu Anis 

Fatihah S.Ag, M.Pd  pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Tunggu Tamu  
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koordinasi bersama kepala sekolah dengan melibatkan 

14 guru 2 staff dan 1 karyawan”. 
141

  

Hal diatas sesuai dengan penjelasan Nanang Fatah 

yang menyatakan bahwa : Struktur organisasi 

menggambarkan posisi kerja, pembagian kerja, jenis kerja 

yang harus dilaksanakan, pola koordinasi atasan dan bawahan, 

kelompok, komponen data bagian, tingkat ,manajemen dan 

saluran komunikasi.
142

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pendayagunaan struktur sekolah dalam pelaksanaan program 

bahwa kepala sekolah sebagai penanggungjawab utama. 

Untuk kegiatan entepreuner zone guru kelas sebagai 

penanggungjawab dan pelaksana program, sedangkan dalam 

kegiatan berbasis pengembangan diri terdapat pengurus baru 

yang menjadi peannggungjawab pada setiap kegiatannya dan 

dibentuk ketika kegiatan akan berlangsung dengan jobdesk 

masing- masing kegiatan. Pola koordinasi yang dilaksanakan 

antara kepala sekolah dan guru berjalan dengan baik, selain 

itu koordinasi dengan pihak orang tua juga aktif, pada 

masyarakat setempat dan lembaga-lembaga terkait..  

b.  Metode pelaksanaan pendidikan enterpreunership yang 

bervariasi   

                                                           
141

 Wawancara dengan  Guru PAI dan Bahasa Arab SD Islam Khalifah Yogyakarta, 

Bapak Muhammad Adnan M.Pd  pada tanggal 7  Februari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang 

Tunggu Tamu   
142

 Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan ( Bandung : Remaja 

Rosdakarya, 2004), hlm. 73 
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Metode pelaksanaan program Pendidikan 

Entepreunership berbasis ESD yang dilakukan di SD Islam 

Khalifah Yogyakarta dilakukan dengan cara sebagai berikut :  

1) Membentuk team 

Team/Panitia yang dibentuk melibatkan 14 guru dan 3 

karyawan dengan jobdesknya masing-masing pada setiap 

program kegiatan pengembangan diri, namun untuk 

program enterpreuner zone hanya melibatkan guru kelas 

saja yang menjadi pelaksana program kegiatan. 
143

  

2) Membuat Rencana Pelaksanaan Kegiatan  

Pembuatan Rencana Pelaksanaan Kegiatan dilakukan 

melalui rapat yang dilakukan sebelum kegiatan 

berlangsung, dan diagendakan bersamaan dengan rapat 

evaluasi pada setiap Jumat pukul 13.00- 15.00 WIB , yang 

kemudian hasil rencana tersebut dimasukkan dalam agenda 

kegiatan maupun rencana kegiatan sekolah dalam satu 

tahun.
144

 

3) Menyebarkan Informasi  

Informasi yang disebar kepada orang tua, masyarakat 

ataupun dinas dan lembaga dilakukan dengan system 

online dan offline yaitu pada sistem online melalui sosial 

media seperti grup whatssapp dengan nama POT 

(Paguyuban Orang Tua) Kelas I-V,instagram dengan nama 

@sdkhalifahjogja, facebook dengan nama Khalifah 

Yogyakarta , Youtube channel SD Khalifah Jogja dan web 
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 Observasi dokumen catatan hasil rapat evaluasi guru dan karyawan, Tangga 5 

Februari 2019, pukul 09.30 WIB, di ruang Tata Usaha SD Islam Khalifah Yogyakarta  
144

 Observasi dokumen catatan hasil rapat evaluasi guru dan karyawan,Tanggal 5 

Februari 2019, pukul 09.30 WIB, di ruang Tata Usaha SD Islam Khalifah Yogyakarta  
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sekolah dengan alamat www.sdkhalifahjogja.sch.id . 

Adapun informasi melalui offline dengan undangan 

ataupun leaflet.
145

 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Ibu Sumeiningsih S.Pd yang menyatakan 

bahwa : 

“Prosedur yang digunakan sesuai dengan 

muyawarah dan mufakat oleh pihak yayasan dan 

sekolah dengan Surat Keputusan (SK) yang telah 

dibuat namun untuk SK sendiri hanya SK mengajar. 

Untuk kegiatan Enterpreuner Zone guru kelas sebagai 

penanggungjawab dan pelaksana kegaitan sedangkan 

untuk kegiatan pengembangan diri prosedur yang 

dilakukan dengan berbagai cara yaitu membuat 

kepanitiaan dalam setiap agenda kegiatan, 

mengadakan rapat untuk persiapan kegiatan, serta 

menyebarkan informasi baik online maupun offline 

kepada khalayak umum”.
146

  

Pernyataan diatas sesuai penjelasan Rohiat yang 

menyatakan bahwa Penanggungjawab program dapat diangkat 

melalui Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh kepala 

sekolah untuk setiap orang atau kelompok.
147
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 Observasi dokumen dan sosial media SD Islam Khalifah Yogyakarta ,Tanggal 5 

Februari 2019, pukul 09.30 WIB, di ruang Tata Usaha SD Islam Khalifah Yogyakarta  
146

 Wawancara dengan Ibu Sumeiningsih wali kelas 5, pada tanggal 4 Februari 2019, 

pukul 11.00 WIB di Ruang Kelas V 
147
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Rohiat, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik(Bandung: Refika aditama, 

2010), hlm 112.  

http://www.sdkhalifahjogja.sch.id/
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Berdasarkan pernyataan diatas maka dapat 

disimpulkan, bahwa metode yang dilakukan di sekolah  dalam 

pelaksanaan program pendidikan enterpreunership dilakukan 

dengan 3 cara yaitu (1) membuat panitia yang terdiri dari 14 

guru serta 3 karyawaan yang ikut andil didalmnya pada setiap 

program kegiatan khususnya pada kegiatan berbasis 

pengembangan diri, untuk Entepreuner Zone sudah menjadi 

tanggungjawab guru kelas masing- masing kelas, (2)  

membuat rencana kegiatan dengan rapat yang dilakukan pada 

hari Jumat pukul 13.00- 15.00 bersamaan dengan rapat 

evaluasi kegiatan, (3) penyebaran informasi melalui online 

yang dilakukan dengan beberapa sosial media seperti 

whatsapp, instagram,facebook, web dan youtube, untuk 

offline melalui undangan ataupun leaflet yang disebarkan 

kepada wali murid, masyarakat sekitar, dinas dan lembaga 

lain yang terkait.  

Penerapan program pendidikan enterpreunership 

berbasis ESD ( Education for Sustainable Development) di 

SD Khalifah Yogyakarta dilakukan dengan cara 

pengintegrasian/ penginternalisasian dengan 3 cara yaitu (1) 

melalui muatan lokal yang bernama entepreuner zone, (2)  

melalui pengembangan diri dengan 8 kegiatan (niaga santri, 

market ramadhan, culinary corner, pengusaha berbagai 

inspirasi, pesantren enterpreuner, magang santri, project 

tahunan, berkebun/ bercocok tanam), (3) melalui kultur 

sekolah dengan penerapan poster- poster dan visi misi 

kewirausahaan   
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Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Anis 

Fatiha bahwa : 

“Internalisasi merupakan suatu bentukan 

mental yang tidak dapat ditempuh dalam tempo waktu 

yang singkat. Dalam prosesnya direncanakan sesuai 

dengan perkembangan anak. Anak perlu diarahkan 

membentuk nilai kewirausahaan. Beberapa karakter 

positif penting diajarkan misalnya jujur, disiplin, 

mandiri, berani merupakan bagian dari nilai 

kewirausahaan. Karakter tersebut baik 

diinternalisasikan pada proses pendidikan di 

sekolah”.
148

 

Sesuai teori yang diungkapkan Endang Mulyani 

bahwa Pelaksanaan dapat dilakukan oleh Kepaa Sekolah, 

guru, dan tenaga pendidikan yanga da disekolah melalui 

berbagai bentuk kegiatan. Pendidikan kewirausahaan 

diterapkan ke dalam kurikulum dengan cara mengidentifikasi 

kegiatan sekolah yang dpat diintegrasikan dengan pendidikan 

kewiraushaan yang berkaitan dengan aktivitas dan 

pengalaman peserta didik.
149

 

Program Pendidikan Enterpreunership yang 

dilaksanakan di SD Islam Khalifah Yogyakarta 

terinternalisasi oleh 3 cara yaitu :  

                                                           
148

Wawancara dengan Kepala Sekolah  SD Islam Khalifah Yogyakarta, Ibu Anis 

Fatihah S.Ag, M.Pd  pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Tunggu Tamu 
149

Endang Mulyani , Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan: Bahan Pelatihan 

Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai- Nilai Budaya untuk Membentuk 

Daya Saing dan Karakter Bangsa, (Jakarta : Badan penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum, 2010) hlm.59. 
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1) Diinternalisasikan Melalui Muatan Lokal  

Dalam proses pelaksanaan pendidikan 

enterpreunership terinternalisasikan dengan muatan 

lokal di SD Khalifah Yogyakarta yaitu dengan nama 

Enterpreuner Zone. Program ini sudah ini sudah 

dijalankan sejak tahun 2014. Kegiatan ini dilaksanakan 

pada jam 14.10- 14.45 atau 1 jam pelajaran yang sudah 

termuat dalam RKS (Rencana Kegiatan Sekolah) dan 

Jadwal Pelajaran Sekolah.  Muatan lokal ini 

dilaksanakan oleh seluruh kelas dari kelas I hingga 

kelas V dengan jadwal hari yang berbeda- beda namun 

tetap dijadwalkan pada akhir jam pelajaran. Pada kelas 

III dijadwalkan pada hari Rabu. Proses pembelajaran 

yang dilaksanakan di kelas III yaitu dengan berbagai 

macam kegiatan seperti keterampilan membuat batik 

jumputan, memasak (cooking classs), berkunjung ke 

museum dan membuat kerajinan. Materi yang 

disampaikan setiap minggunya berbeda- beda. Dengan 

dokumentasi sebagai berikut: 

 

 

 

 

Gambar IV. 6 
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Berkunjung ke tempat Produksi Waroeng Steak and Shake
150

 

 

Gambar IV.7 

Kegiatan cooking class
151

 

  

 

 

 

 

 

Gambar IV. 8 

Berkunjung ke Pabrik Coklata Monggo 
152

 

Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Ibu 

Anis Fatiha bahwa :  
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Hasil Dokumentasi Sekolah, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.00 WIB 

di Ruang Tata Usaha   
151

Hasil Dokumentasi Sekolah, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.00 WIB 

di Ruang Tata Usaha    
152

Hasil Dokumentasi Sekolah, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.00 WIB 

di Ruang Tata Usaha   
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“Kegiatan muatan lokal sendiri kami 

masukkan didalam jampelajaran yang 1 jpl yang 

kami namanakan mulok Entepreuner Zone dengan 

beberapa kegiatan diantaranya memasak, 

membatik, menganyam, membuat kerajinan dan 

berkunjung ke temat- tempat industri kreatif. 

Namun untuk rancangan program pembelajaran 

kami serahkan pada masing- masing guru kelas 

sebagai pelaksananya”.
153

 

Pernyataan tersebut didukung oleh penjelasan 

siswa kelas 3 Arin Arka Nuriya bahwa: 

“Jadwal Entrepreuner Zone itu hari Rabu di 

jam terakhir, kegiatannya juga kadang macem- 

macem kadang nonton film, membuat kerajinan 

dari barang bekas, membatik juga pernah kalau gak 

kunjungan ke pasar kalau gak ketempat produksi 

makanan”.
154

 

Sesuai dengan penjelasan Endang Mulyani yang 

menyatakan bahwa  bahwa Muatan lokal  merupakan 

pembelajaran yang memuat karakteristik budaya lokal, 

keterampilan, nilai luhur budaya setempat dan 

mengangkat permasalahan sosial. Contoh kegiatan 

yang dapat dilakukan misalnya memberikan nilai 

tambah pada potensi lokal berupa kerajinan, makanan 
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Wawancara dengan Kepala Sekolah  SD Islam Khalifah Yogyakarta, Ibu Anis 

Fatihah S.Ag, M.Pd  pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Tunggu Tamu 
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 Wawancara dengan Siswa Kelas 3, Arik Arka Nuriya, pada tanggal 7 februari 

2019, pukul 10.00 WIB di Ruang Perpustakaan  



112 
 

 
 

khas, budaya daerah, potensi wisata, dan sebagainya. 

155
 

Maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

entepreunership yang diintegrasikan dengan muatan 

lokal bernama Enterpreuner Zone yaitu berupa 

pembelajaran yang dilakukan dari kelas 1- V selama 1 

jam pembelajaran yaitu pukul 14.10- 14.45 disetiap 

minggunya dengan beberapa kegiatan seperti 

membatik, memasak, membuat kerajinan, serta 

berkunjung ke pusat industri dan museum. 

2) Diinternalisasikan melalui pengembangan diri  

Pengembangan diri yang dilaksanakan melalui 

kegiatan pendidikan diluar mata pelajaran sebagai 

bagian integral dari kurikulum sekolah. 

Pengembangan diri berupaya dalam pembentukan 

karakter, termasuk karakter wirausaha dan kepribadian 

peserta didik berkaitan dengan masalah belajar, karir, 

sosial, agama, dan budaya .Adapun pelaksanaannya 

dilakukan dengan kegiatan : 

a) Niaga Santri 

Kegiatan niaga santri ini dilaksanakan 

sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan dan 

tidak tercantum dalam Rencana kegiatan 

Sekolah (RKS) serta keputusan yang dibuat oleh 

sekolah, kegiatan ini sudah dilaksanakan sejak 

                                                           
155

Endang Mulyani , Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan: Bahan Pelatihan 

Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai- Nilai Budaya untuk Membentuk 

Daya Saing dan Karakter Bangsa, (Jakarta : Badan penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum, 2010) hlm, 65. 
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tahun 2015. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu 

siswa berjualan dengan produk yang mereka 

buat baik makanan seperti risoles, roti 

bakar,martabak mini,  minuman seperti jus 

jambu, alpukat, es bengbeng, gelang manik- 

manik yang telah dirangkai sendiri, tempat 

pensil dari stik ice cream ataupun dari barang 

bekas yang dibuat dari hasil kreativits mereka. 

Siswa berjualan dan kepada masyarakat sekitar 

ataupun melalui sosial media yang ada.
156

 

 

Gambar IV. 9 

                       Hasil Kreativitas Siswa dalam Kegiatan Niaga Santri
157

 

 

b) Market Ramadhan  

Market ramadhan dilaksanakan setahun 

sekali ketika bulan ramadhan yang sudah 
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 Observasi dokumen kegiatan niaga santri, pada tanggal 5 Februari 2019, 

pukul 10.00 WIB, di ruang Tata Usaha SD Islam Khalifah Yogyakarta  
157

Hasil Dokumentasi Karya Siswa di Koperasi Sekolah, Pada tanggal 5 Februari 

2019, pukul 09.00 
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tercantum dalam rencana Kegiatan Sekolah 

(RKS) yang melibatkan masyarakat sekitar serta 

orang tua siswa dalam kegiatan tersebut serta 

menjadi konsumen pada kegiatan mmarket 

ramadhan. Kegiataan ini sudah dilaksanakan 

sejak tahun 2015. Kegiatan market ramadhan ini 

siswa berjualan dan memamerkan produk yang 

telah dibuat selama pembelajaran enterpreuner 

zone atau diluar itu ketika ada.
158

 

Gambar IV. 10 

Kegiatan Menjual Produk dalam 

Kegiatan Market Ramadhan
159

 

c) Culinary Corner  

Kegiatan ini dilaksanakan seminggu dua 

kali yaitu setiap hari selasa dan jumat ketika jam 
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 Observasi dokumen kegiatan market ramadhan , pada tanggal 5 Februari 

2019, pukul 10.00 WIB, di ruang Tata Usaha SD Islam Khalifah Yogyakarta   
159

Hasil Dokumentasi Identitas Sekolah, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 

11.00 WIB di Ruang Tata Usaha   
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istirahat  dan bersifat individu, dimana siswa 

menjualkan produk makanan dan minuman yang 

telah mereka buat dari rumah seperti risoles, roti 

bakar, martabak mini, kue lapis, jus buah, es 

beng- beng. Mengenai barang yang dijualkan 

tidak boleh lebih dari Rp. 5.000,- dan setelah 

produk terjual siswa menuliskan modal awal, 

pembelian bahan, harga jual, dan keuntungan di 

buku tabungan yang sudah di berikan oleh wali 

kelas masing- masing.
160

 

 

Gambar IV. 11 

Kegiatan Culinary Corner
161

 

 

d) Pengusaha Berbagi Inspirasi 

Kegiatan ini dilaksanakan dengn 

mengundang para pengusaha muslim atau 

muslimah seperti Bu Iffah dari Wonosari yang 

menjadi pengusaha kripik ubi ungu, Suryaddin 

Laodang owner Dosen Jualan, Didik Awinsyah 
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 Observasi dokumen kegiatan culinary corner, pada tanggal 5 Februari 2019, 

pukul 10.00 WIB, di ruang Tata Usaha SD Islam Khalifah Yogyakarta   
161

Hasil Dokumentasi Kegiatan Culinary Corner Pada hari Selasa Tanggal 5 Februari 

2019, pukul 09.30 WIB  
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owner Ummy Pancake Durian.  Kegiatan ini 

sudah berlangsung sejak tahun 2015. Pengusaha 

tersebut datang ke sekolah untuk berbagi 

inspirasi dan pengalaman dengan peserta didik 

tentang usaha yang dimiliki dan proses jatuh 

bangun yang dilalui pengusaha hingga dapat 

membangun usahanya.Selain itu pelatihan IT 

dengan menggunakan whatsapp bussines untuk 

meningkatkan keterampilan berdagang dan 

pemasaran  bagi para guru dan siswa.
162

  

 

 

 

 

Gambar IV. 12 

Inspirasi  Ibu Iffah  Pengusaha Kripik Ubi Ungu
163
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 Observasi dokumen kegiatan pengusaha berbagi inspirasi , pada tanggal 5 

Februari 2019, pukul 10.00 WIB, di ruang Tata Usaha SD Islam Khalifah Yogyakarta    
163

Hasil Dokumentasi  Sekolah, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.00 WIB di 

Ruang Tata Usaha   
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Gambar IV. 13 

Inspirasi Bisinis oleh Didik Arwinsyah owner 

Ummy Pancake Durian
164

 

 

 

Gambar IV. 14  

Inspirasi Bisnis Suryadin Laoddang owneer Dosen Jualan
165
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 Hasil Dokumentasi  Sekolah, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.00 WIB di 

Ruang Tata Usaha   
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 Hasil Dokumentasi  Sekolah, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.00 WIB di 

Ruang Tata Usaha    
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e) Pesantren Entrepreuner 

Kegiatan pesantren enterpreuner ini 

dilaksanakan satu tahun sekali ketika ramadhan 

dan diikutkan sekaligus kegiatan pesantren 

ramadhan yang sudah tercantum dalam Rencana 

Kegiatan Sekolah (RKS). Kegiatan ini sudah 

berlangsung sejak tahun 2015, kegiatan ini 

dilaksanakan  dengan siswa menginap disekolah 

dan dibekali ilmu- ilmu kewirausahaan dan ilmu 

keagamaan baik oleh pimpinan yayasan, kepala 

sekolah dan guru.  Karena beerapa guru di SD 

Islam Khalifah Yogyakarta juga memiliki usaha 

yaitu Ibu Sumeingsih yang memiliki usasha 

Hijab dan fashion  yang   berbentuk Ecoprint.
166

  

 

 Gambar IV. 15 

Kegiatan pesantren Enterpreuner dan Ramadhan
167
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 Observasi dokumen kegiatan pesantren ramadhan, pada tanggal 5 Februari 2019, 

pukul 10.00 WIB, di ruang Tata Usaha SD Islam Khalifah Yogyakarta   
167

Hasil Dokumentasi Identitas Sekolah, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.00 

WIB di Ruang Tata Usaha   
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Gambar IV. 16 

      Bisinis Guru SD Islam Khalifah Jilbab Ecoprint dari daun jati
168

 

 

f) Magang Santri  

 Kegiatan magang santri ini dilaksanakan 

oleh kelas IV dan V.  Pelaksanaannya baru 

dilakasanakan pada tahun 2019 ini yaitu Bakpia 

67 Handayani milik bpak Suraji yang beralamat 

di desa Jati Kuning, Patuk, Kabupaten gunung 

Kidul. Siswa menginap selama 3 hari di rumah 

pelaku usaha atau tempat produksi untuk 

mengetahui  proses produksi yang dilakukan 
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 Hasil Dokumentasi Identitas Sekolah, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.00 

WIB di Ruang Tata Usaha   
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oleh pengusaha dan terjun langsung untuk 

belajar pembuatan atau usaha yang dilakukan. 
169

 

 

  Gambar IV. 17 

                         Kegiatan Magang Santri di Rumah Produksi Bakpia
170

 

g) Berkebun/ bercocok tanam  

Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekolah 

dengan mengajak warga sekolah membersihkan 

lingkungan dan menanam tumbuhan 

dilingkungaan sekolah.Kegiatan ini sudah 

dimulai sejak tahun 2014 Siswa diajak mengenal 

siklus hidup tanaman dan apa saja yang 

dibutuhkan tanaman agar dapat tumbuh sehat, 

anak belajar tanggjungjawab dengan mengurus 

tanaman mereka agar tumbuh sehat, belajar 

sabar menunggu dan melihat proses tumbuhnya 

tanaman, menstimulus panca indra anak, anak 

bisa bergerak aktif, belajar untuk mencintai 
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 Observasi dokumen kegiatan magang santri, pada tanggal 5 Februari 2019, pukul 

10.00 WIB, di ruang Tata Usaha SD Islam Khalifah Yogyakarta    
170

Hasil Dokumentasi Identitas Sekolah, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.00 

WIB di Ruang Tata Usaha   
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alam, dan menumbuhkan kebiasaan makan 

dengan makananan yang sehat.  Dengan lahan 

yang belum memungkinkan saat ini baru 

menggunakan model penananaman dengan 

polybag.
171

 

 

Gambar IV. 18 

Kegiatan Bercocok Tanam
172

 

Kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan 

sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kepala 

Sekolah Yan Puspitasari S.Pd yang mengatakan bahwa :  

“Pelaksanaan program pendididkan 

enterpreunership berbasis ESD membutuhkan banyak 

pihak yang terlibat dalam penyusunan program 

diantaranya dinas pendidikan dasar, dewan sekolah, kepala 

sekolah, pimpinan yayasan, guru, wali murid dan warga 

sekolah. Mereka terlibat sebagai perumus dan menentukan 

tujuan dan visi misi sekolah yang akan dilaksanakan, Jadi 

perlu rapat untuk menentukan program tersebut apakah 

dijalankan atau tidak melalui berbagai pertimbangan. 
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 Observasi dokumen kegiatan berkebun/ bercocok tanam, pada tanggal 5 Februari 

2019, pukul 10.00 WIB, di ruang Tata Usaha SD Islam Khalifah Yogyakarta    
172

Hasil Dokumentasi Data Identitas Sekolah Tentang Program Pengembangan Diri, 

di Ruang Tata Usaha, Tanggal 4 Februari 2019, pukul 11.00 
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Program pendidikan enterpreunership berbasis ESD ini 

dilaksanakan melalui beberapa kegiatan yaitu dimasukkan 

kedalam mata pelajaran muatan lokal yang disebut 

Enterpreuner Zone, selain itu terintegrasi dengan mata 

pelajaran Tematik  yang diselaraskan dengan tema yang 

dipelajari yaitu siswa outing class ( belajar diluar kelas), 

selain itu terintegrasi pula pada pengembangan diri siswa 

dengan dilaksanakannya kegiatan market ramadhan, 

culinary corner, berkebun/ bercocok tanam,pesantren 

enterpreuner dan project tahunan namun belum 

diselenggarakan . Pada pendidikan enterpreunership 

berbasis ESD juga terintegrasi dengan kultur sekolah 

dimana setiap sudut- sudut sekolah maupun ruangan kelas 

diberikan gambar/ kalimat motivasi mengenai 

enterpreuner”.
173

 

Pernyataan lain juga ditambahkan oleh siswa kelas 

3 Amelia Nurul anindya Putri yang mengatakan bahwa : 

“Kegiatan pengembangan diri yang dilakukan 

disekolah bermacam- macam, namun yang rutin 

dilaksanakan yaitu culinary corner pada hari Selasa dan 

Juma‟at untuk kegiatan lain disesuaikan dengan moment 

tertentu seperti Market Ramadhan dan Pesantren 

Enterpreuner selebihnya kegiatan yang lain kayak 

bercocok tanam kadang sebulan sekali, dan ada juga yang 
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 Wawancara dengan Kepala Sekolah  SD Islam Khalifah Yogyakarta, Yan 

Puspitasri pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Tunggu Tamu  
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belum dilaksanakan kegiatan- kegiatannya karena untuk 

kelas atas seperti magang santri dan project tahunan”.
174

 

Hal tersebut sesuai yang dijelaskan oleh Endang 

mulyani bahwa program pengembangan diri pelaksanaan 

pendidikan kewirausahaan dapat dilaksanakan melalui 

pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari misalnya 

business day, bazar produk, pameran karya dan 

sebagainya. Melalui berbagai kegiatan ini peserta didik 

dikondisikan melalui lingkungan yang memberikan 

suasana wirausaha, sehingga siswa dapat termotivasi dan 

berkeinginan untuk menjadi wirausaha. 
175

 

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

entepreunership yang diintegrasikan melalui 

pengembangan diri dilakukan melalui 8 kegiatan 

diantaranya yaitu niaga santri, market ramadhan, culinary 

corner, diklat niaga, pengusaha berbagi inspirasi  

berkebun/ bercocok tanam,pesantren enterpreuner dan 

project tahunan 

3) Diinternalisasikan melalui Kultur Sekolah 

Proses pelaksanaan pendidikan enterpreunership 

melalui kultur sekolah di SD Islam Khalifah Yogyakarta 

terlihat melalui poster- poster yang ditempel disetiap sudut- 

sudut sekolah dan di dalam ruangan kelas. Tujuannya yaitu 

untuk memotivasi siswa agar memiliki nilai enterpreuner 
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 Wawancara dengan siswa kelas 3 SD Islam Khalifah Yogyakarta, Amelia 

Nurul Anindya Putri, 4 Februari 2019 pukul 09.30 WIB di halaman sekolah   
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Endang Mulyani , Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan: Bahan Pelatihan 

Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai- Nilai Budaya untuk Membentuk 

Daya Saing dan Karakter Bangsa, (Jakarta : Badan penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum, 2010)  hlm, 63.  
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dan membangun sikap dan nilai- nilai dasar Itqan (Sunguh-

sungguh), Ittihad ( Semangat Kerjasama), Indibath( 

Konsisten dan Persisten), Ihsan ( Merasa dilihat Allah), 

Ikhlas (bekerja hanya  untuk Allah) 
176

 

 

Gambar IV. 19 

   Poster Kata- Kata Islami
177

 

 

Gambar IV. 20 

Poster Kata- Kata Bijak Wirausaha
178

 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Ibu Anis Fatiha bahwa : 
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Dokumentasi Data Identitas Sekolah SD Islam Khalifah , di Ruang Tata Usaha, 

Tanggal 4 Februari 2019, pukul 11.00 WIB  
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Dokumentasi Poster Sekolah Pada tanggal 4 Februari, pukul 11.00 
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Dokumentasi Poster Sekolah Pada tanggal 4 Februari, pukul 11.00 
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“Sekolah menciptakan nuansa kewirausahaan salah 

satunya kami memajang poster-poster motivasi dan kata- 

kata mutiara untuk menumbuhkan karakter wirausaha serta 

nilai-nilai keislaman  pada diri siswa serta mencipatakan 

kultur yang berbeda dari sekolah lainnya”.
179

 

Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh 

Endang Mulyani bahwa kultur tersebut di aplikasaikan 

dalam segala aktivitas disekolah. Kultur tersebut 

diantaranya kejujuran, disiplin, komitmen, dan bernilai 

wirausaha. Kultur sekolah biasanya termuat dalam visi dan 

misi sekolah, dan poster di kelas maupun luar kelas.
180

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengintegrasian pendidikan entepreunership yang dilaksanakan di 

SD Islam Khalifah Yogyakarta hanya terintegrasi oleh 3 aspek 

saja  meliputi : muatan lokal, pengembangan diri, serta kultur 

sekolah.  

Pada pelaksanaannya pendidikan enterpreunership memuat 

5 karakteristik ESD yang dilakukan melalui kegiatan diantaranya 

yaitu :  

1) Kegiatan berbasis ketauhidan pada kegiatan 

market ramadhan dan pesantren enterpreuner.   

2) Kegiatan dengan memanfaatkan sumber daya 

alam dan pelestarian kearifan masyarakat 
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Wawancara dengan Kepala Sekolah  SD Islam Khalifah Yogyakarta, Ibu Anis 

Fatihah S.Ag, M.Pd  pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Tunggu Tamu  
180

Endang Mulyani , Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan: Bahan Pelatihan 

Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai- Nilai Budaya untuk Membentuk 

Daya Saing dan Karakter Bangsa, (Jakarta : Badan penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum, 2010) hlm, 64 
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tradisional melalui kegiatan berkebun / bercocok 

tanam dan berbelanja di pasar tradisional. 

3) Kegiatan pelatihan sebagai pemberdayaan 

sumber daya manusia. Kegiatan yang diberikan 

kepada guru dan siswa melalui pelatihan IT 

Bussines oleh pengusaha dengan 

mempraktekkan menggunakan whatssapp 

businness  oleh owner Dosen Jualan yaitu 

Suryadin Laoddang.  

4) Kegiatan yang menekankan pada kemandirian, 

kreativitas dan sikap kritis melalui program 

enterpreunerzone dan pengembangan diri salah 

satunya  niaga santri untuk melatih kemandirian, 

kreativitas dan sikap kritis terhadap sesuatu hal 

baru.  

5) Kegiatan muatan lokal, melalui pembelajaran 

muatan lokal seperti enterpreuner zone dengan 

membatik atau berkunjung ke museum dan 

tempat- tempat yang khas masyarakat atau 

daerah Jogja candi, kraton, dan perayaan 

peringatan hari besar Nasional yaitu Hari kartini 

atau pahlawan dengan memakai pakaian adat 

jawa kebaya dan blangkon.
181 

Hal tersebut selaras dengan yang dikatakan oleh bapak 

Mohammad Adnan bahwa : 
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Wawancara dengan  Wali Kelas 3 SD Islam Khalifah Yogyakarta, Ibu Yan 

Puspitasari, S.Pd  pada tanggal 4  Februari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Kelas 3 
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“Kegiatan yang dilaksanakan di sekolah tidak 

hanya kegiatan enterpreunership saja melainkan 

dikolaborasikan dengan pendidikan untuk pembangunan 

berkelanjutan khususnya dalam bidang keagamaan atau 

ketauhidan kami memiliki beberapa kegiatan diantaranya 

yaitu : Tahfidz, tilawati, muqhoyam Al-Quran, pembiasaan 

shalat dhuha, dzuhur, dan ashar berjamaah, manasik haji, 

sedekah dan puasa sunah, pesantren ramadhan dan mabit, 

santunan yatim, bakti sosial sebagai aplikasi zakat, belajar 

berkurban. Untuk kegiatan pengembangan masyarakat 

lokal kita kaitkan dengan kegiatan muatan lokal seperti 

enterpreuner zone, membatik, berkunjung ke mueseum dan 

kraton yang menjadi ciri khas dari masyarakat Jogja dan 

biasanya kalau kegiatan kartinian kita makai kebaya dan 

balngkon untuk yang laki- laki ya baju adat jawa yang 

menajdi ciri khas kita”.
182

 

Adapun pernyataan tersebut ditambahkan oleh Ibu Yan 

Puspitasari bahwa :  

“Kegiatan untuk pemanfaatan sumber daya alam 

juga kami laksanakan melalui kegiatan bertkebun/bercocok 

tanam jadi siswa kami ajak untuk menanam dilingkungan 

sekolah dan memebrikan mereka bibit untuk dijaga dan 

dirawat dengan baik serta melihat proses pekrmbangan 

yang terjadi pada tanaman yang dimiliki siswa 

tersebut.Selain itu kegiatan yang kami laksanakan juga 
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Wawancara dengan  Guru PAI dan Bahasa Arab SD Islam Khalifah Yogyakarta, 

Bapak Muhammad Adnan M.Pd  pada tanggal 7  Februari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang 

Tunggu Tamu  
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bekerjasama dengan masyarakat sekitar seperti kegiatan 

pesantren ramadhan, niaga santri dengan santri berjualan 

keliling desa untuk menawarkan dagangannya kepada 

masyarakat.  Adapun untuk kegiatan pelatihan sering 

dilaksanakan baik oleh yayasan, sekolah, maupun instansi 

luar yang diperuntukkan guru dan karyawan agar melatih 

skill para guru mengenai bidang usaha dan kebetulan 

owner sekolah ini adalah seorang pengusaha jadi dilatih 

untuk menggunakan IT Bussines untuk pemasaran dll. 

selain itu untuk siswa sendiri kami beri pelatihan melalui 

kegiatan- kegiatan enterpreuner zone dan pengusaha 

berbagi inspirasi agar terlatih kreativitas dan lebih inovatif 

di masa yang akan datang. Selain itu juga kegiatan magang 

santri dimana siswa menginap dirumah salah satu 

pengusaha untuk melatih peningkatan kemandirian, 

kerjasama, keagamaan serta belajar berproses bersama 

pengusaha dari mulai produksi hingga pemasaran, namun 

tetap pada pengawasan dan pendampingan oleh guru”.
183

 

Hal tersebut sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh 

Mohammad Ali bahwa ESD (Education for Sustainable 

Development)  atau pendidikan untuk pembangunan 

berkelanjutan. Pelaksanaannya  harus mampu menghasilkan 

manusia- manusia Indonesia yang unggul yang diperlukan dalam 

rangka pembangunan nasional yang berwawasana pembangunan 

berkelanjutan menuju bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaya 

saing tinggi,  yakni pendidikan yang memiliki 5 karakteristik :  
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 Wawancara dengan  Wali Kelas 3 SD Islam Khalifah Yogyakarta, Ibu Yan 

Puspitasari, S.Pd  pada tanggal 4  Februari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Kelas 3  
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1) Memberikan porsi yang memadai kepada pendidikan 

agama, etika, dan moral agar mampu mewarnai pola 

pikir dan pola tindak para peserta didik.
184

 

2) Memerhatikan, memanfaatkan, dan mengembangkan 

pelestarian keartifan masyarakat tradisional 

(indigeneous knowledge), agar mampu menghasilkan 

sainstek dan pola pemanfaatan sumber daya alam 

serta sistem sosial budaya yang akrab dan sesuai 

dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan lokal.
185

 

3) Penerapan konsep pendidikan seumur hidup (life 

long education) yang mengikutsertakan dunia usaha 

dalam pemberdayaan sumber daya manusia melalui 

pelatihan di lingkungan kerja berdasarkan undang- 

undang.
186

 

4) Peningkatan mutu proses pendidikan yang 

menekankan kemandirian peserta didik untuk 

bertindak kreatif dan kritis terhadap keberlanjutan 

pembangunan dalam keluarga, bangsa, dan bangsa - 

bangsa yang beraneka ragam kebudayaan dan 

agamanya tetapi dipersatukan oleh kemanusiaan 

yang universal yang menjunjung hak - hak asasi 

manusia di dalam negara hukum.
187
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Mohammad Ali, Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional : Menuju bangsa 

Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi, ( Bandung : Imperial Bhakti Utama, 

2009), hlm. 114.  
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5) Berperan aktif dalam pembentukan dan 

pengembangan identitas masyarakat lokal.
188

 

Berdasarkan uraian diatas bahwa Penerapan Pendidikan 

enterpreunership di SD Islam Khalifah Yogyakarta 

terinternalisasi / terintegrasi dengan  3 cara yang memuat 5 

karakteristik ESD yaitu :   

1) Pendidikan enterpreunership berbasis ESD 

terinternalisasikan dengan muatan lokal dengan 

nama Enterpreuner Zone melalui kegiatan 

berkunjung dan berbelanja di pasar tradisional 

Panasan di Jl. Wonosari No 5 Klenggotam, 

Menguten, Srimulyo, Piyungan, Bantul sesuai 

dengan karaktersitik (a) Memerhatikan, 

memanfaatkan, dan mengembangkan 

pelestarian kearifan masyarakat tradisional  

(indigeneous knowledge), agar mampu 

menghasilkan sainstek dan pola pemanfaatan 

sumber daya alam serta sistem sosial budaya 

yang akrab dan sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi lingkungan lokal. Pada kegiatan outing 

class, dan outbound bersama orang tua  dan 

guru  sesuai dengan karaktersitik (b) 

Peningkatan mutu proses pendidikan yang 

menekankan kemandirian peserta didik untuk 

bertindak kreatif dan kritis terhadap 
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 Mohammad Ali, Pendidikan Untuk Pembangunan Nasional : Menuju bangsa 

Indonesia yang Mandiri dan Berdaya Saing Tinggi, ( Bandung : Imperial Bhakti Utama, 

2009), hlm. 114.  
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keberlanjutan pembangunan dalam keluarga, 

bangsa, dan bangsa - bangsa yang beraneka 

ragam kebudayaan dan agamanya tetapi 

dipersatukan oleh kemanusiaan yang universal 

yang menjunjung hak- hak asasi manusia di 

dalam negara hukum. Pada kegiatan 

berkunjung ke museum dan pelestarian budaya 

Indonesia sesuai dengan karaktersitik (c) 

Berperan aktif dalam pembentukan dan 

pengembangan identitas masyarakat lokal. 

2) Pendidikan enterpreunership  berbasis ESD 

terinternalisasikan dengan Pengembangan diri 

(niaga santri, market ramadhan, culinary corner, 

berkebun/ bercocok tanam, pengusaha berbagi 

inspirasi, diklat niaga, magang santri, pesantren 

enterpreuner, project tahunan). Pada kegiatan 

pesantren enterpreuner dan market ramadhan 

dan berbagi dengan sesama serta dalam kegiatan 

berbasis ketauhidan seperti: Tahfidz, tilawati, 

muqhoyam Al-Quran, pembiasaan shalat dhuha, 

dzuhur, dan ashar berjamaah, manasik haji, 

sedekah dan puasa sunah, pesantren ramadhan 

dan mabit, santunan yatim, bakti sosial sebagai 

aplikasi zakat, belajar berkurban sesuai dengan 

karaktersitik  (a) Memberikan porsi yang 

memadai kepada pendidikan agama, etika, dan 

moral agar mampu mewarnai pola pikir dan pola 
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tindak para peserta didik. Pada kegiatan 

berkebun dan bercocok tanam sesuai dengan 

karaktersitik (b) Memerhatikan, memanfaatkan, 

dan mengembangkan identitas masyarakat 

tradisional (indigeneous knowledge), agar 

mampu menghasilkan sainstek dan pola 

pemanfaatan sumber daya alam serta sistem 

sosial budaya yang akrab dan sesuai dengan 

kebutuhan dan kondisi lingkungan lokal. Pada 

kegiatan  pengusaha berbagi inspirasi yaitu 

kegiatan yang diberikan kepada guru dan siswa 

melalui pelatihan IT Bussines oleh pengusaha 

dengan mempraktekkan menggunakan 

whatssapp businness  oleh owner Dosen Jualan 

yaitu Suryadin Laoddang (c) Penerapan konsep 

pendidikan seumur hidup (life long education) 

yang mengikutsertakan dunia usaha dalam 

pemberdayaan sumber daya manusia melalui 

pelatihan di lingkungan kerja berdasarkan 

undang- undang. Pada kegiatan melalui kegiatan 

magang santri, culinary corner, project tahunan 

sesuai dengan karakteristik (d) Peningkatan 

mutu proses pendidikan yang menekankan 

kemandirian peserta didik untuk bertindak 

kreatif dan kritis terhadap keberlanjutan 

pembangunan dalam keluarga, bangsa, dan 

bangsa - bangsa yang beraneka ragam 
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kebudayaan dan agamanya tetapi dipersatukan 

oleh kemanusiaan yang universal yang 

menjunjung hak - hak asasi manusia di dalam 

negara hukum. Pada kegiatan magang santri 

dengan menghidupkan serta ikut andil dalam 

usaha lokal yang dimiliki  sesuai dengan 

karaktersitik (e) Berperan aktif dalam 

pembentukan dan pengembangan identitas 

masyarakat lokal.  

3) Pendidikan enterpreunership berbasis ESD  

terinternalisasikan dengan kultur sekolah. Pada 

penerapan budaya sekolah seperti berjamaah 

dhuha, dzuhur, dan ashar, tahfidz, kegiatan 

tilawati baik guru maupun siswa sesuai dengan 

karaktersitik (a) Memberikan porsi yang 

memadai kepada pendidikan agama, etika, dan 

moral agar mampu mewarnai pola pikir dan pola 

tindak para peserta didik. Pada kegiatan peduli 

lingkungan sekolah yang dilaksanakan satu 

bulan sekali agar suasana sekolah tampak asri 

dan rindang dengan kegiatan bercocok tanam 

yang menjadi kegiatan rutin di sekolah  (b) 

Memerhatikan, memanfaatkan, dan 

mengembangkan indigeneous knowledge, agar 

mampu menghasilkan sainstek dan pola 

pemanfaatan sumber daya alam serta sistem 

sosial budaya yang akrab dan sesuai dengan 
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kebutuhan dan kondisi lingkungan lokal.Pada 

kegiatan pelatihan guru dan siswa yang menjadi 

budaya dan pengembangan baik guru maupun 

siswa sehingga menjadi kultur atau budaya 

sekolah yang rutin dilaksanakan sesuai dengan 

karakteristik  (c)Penerapan konsep pendidikan 

seumur hidup (life long education) yang 

mengikutsertakan dunia usaha dalam 

pemberdayaan sumber daya manusia melalui 

pelatihan di lingkungan kerja berdasarkan 

undang- undang. Penerapan pada nilai- nilai 

yang ditanamkan sejak kelas 1 kepada siswa 

dengan melipat baju atau mukena sendiri, 

merapikan rak sepatu, menghias rungan kelas 

serta menasehati teman jika melanggar aturan 

sekolah sesuai dengan karakteristik (d) 

Peningkatan mutu proses pendidikan yang 

menekankan kemandirian peserta didik untuk 

bertindak kreatif dan kritis terhadap 

keberlanjutan pembangunan dalam keluarga, 

bangsa, dan bangsa- bangsa yang beraneka 

ragam kebudayaan dan agamanya tetapi 

dipersatukan oleh kemanusiaan yang universal 

yang menjunjung hak- hak asasi manusia di 

dalam negara hukum. Pada kegiatan yang 

dilaksanakan bersama masyarakat seperti 

penyembelihan hewan qurban, mengikutsertakan 
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masyarakat sekitar dalam beberapa kegiatan 

disekolah seperti pesantren dan market 

ramadhan sesuai dengan karakteristik  (e) 

Berperan aktif dalam pembentukan dan 

pengembangan identitas masyarakat lokal.  

3. Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Enterpreunership 

Berbasis ESD untuk menumbuhkan nilai enterpreuner siswa  

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program di SD 

Islam Khalifah dilakukan dengan adanya sistem penjadwalan, 

monitoring serta evaluasi untuk mengukur seberapa berhasil dan 

bagaimana perkembangan penerapan program pendidikan 

enterpreunership berbasis ESD yang telah dijalankan. Pada 

pelaksanannya rapat evaluasi dan monitoring sekolah 

dilaksanakan pada setiap hari Jumat pukul 13.00- 15.00 disetiap 

minggunya yang dihadiri oleh kepala sekolah, guru dan 

karyawan untuk tempat di Ruang Guru. Sedangkan untuk rapat 

evaluasi  bersama Yayasan, guru dan Orang tua dilaksanakan 

satu bulan sekali pada hari Sabtu pukul 08.00- 12.00 di Ruangan 

Kelas. 

Sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Anis Fatihah, S.Ag, 

M.Pd bahwa :  

Monitoring terhadap program sekolah dilakukan dengan  

rapat rutin dengan Kepala Sekolah dan komite serta wali siswa 

dan dalam rapat dengan seluruh guru dan karyawan dilakukan 

rutin setiap satu minggu sekali dan satu bulan sekali.
189
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Pernyataan tersebut sesuai dengan yang dinyatakan oleh 

Yang Pika Sunada Annisa, S.Pd bahwa :  

“Kegiatan monitoring maupun pelatihan yang dadakan 

oleh sekolah setiap bulan baik membahas program kegiatan 

maupun pelatihan manajemen sekolah yang harus dilaksanakan 

oleh guru seperti apa.namun untuk rapat evaluasi dilaksanakan 

setiap minggu pada hari Jumat. Untuk rapat parenting biasanya 

dilaksanakan satu bulan sekali bersama  dengan orang tua siswa 

kita juga adakan dalam Forum Paguyuban Orang Tua(POT)”.
190

 

 

 

        Gambar IV. 21 

Seminar Parenting dalam Kegiatan POT (Paguyuban 

Orang Tua) setiapsatu bulan sekali
191

 

 

                                                           
190

Wawancara dengan Kepala Sekolah  SD Islam Khalifah Yogyakarta, Ibu Yang 

Pika Sunda Annisa pada tanggal 4 Februari 2019 pukul 14.30 WIB di Ruang Tunggu Tamu  
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Hasil Dokumentasi Sekolah, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.00 WIB di 

Ruang Tata Usaha   
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Gambar IV. 22 

Kegiatan Evaluasi Program bersama Guru,  

Komite dan Wali siswa
192

 

Pernyataan yang disampaikan diatas sesuai dengan 

penjelasan  yang disampaikan Rohiat bahwa Monitoring dilakukan 

ketika kebijakan sedang dilaksanakan, sedangkan evaluasi 

dilakukan untuk melihat tingkat kinerja atau keberhasilannya.
193

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan melalui bagan 

berikut :  
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Hasil Dokumentasi Identitas Sekolah, pada tanggal 22 Januari 2019, pukul 11.00 

WIB di Ruang Tata Usaha   
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Rohiat, Manajemen Sekolah Teori dan Praktik(Bandung: Refika aditama, 2010), 

hlm 112.  
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Bagan IV.23 

Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan Enterpreunership 

berbasis ESD 

Berdasarkan bagan di atas dapat dijelaskan bahwa 

pelaksanaan monitoring program penddikan enterpreunership 

berbasis ESD untuk menumbuhkan nilai enterpreuner siswa di SD 

Islam Khalifah Yogyakarta dilaksanakan dengan : (1) monitoring 

program dalam rapat Yayasan,  Kepala Sekolah dan guru serta 

karyawan, yang dilaksanakan setiap minggunya pada hari Jumat 

pukul 13.00- 15.00 bersama Guru dan karyawan (2) monitoring 

program dalam rapat rutin dengan wali murid dalam POT 

(Paguyuban Orang Tua) dilaksanakan dalam rapat parenting setiap 

1 bulan 1 kali pada hari sabtu pukul 08.00- 12.00. 

 Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan besar 

mengenai implementasi pendidikan enterpreunership berbasis 

ESD (Education for Sustainable Developmnet) untuk 

menumbuhkan nilai enterpreuner siswa di SD Islam Khalifah 

Yogyakarta dapat dijelaskan melalui bagan berikut ini :  

Monitoring dan Evaluasi Program Pendidikan 
Enterpreunership Berbasis ESD  

Monitoring program dalam rapat 
yayasan, kepala sekolah dan guru  

Monitoring dan Evaluasi  
program dalam rapat rutin POT ( 

Paguyuban Orang Tua) 
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Bagan IV.24 

Implementasi Program Pendidikan Enterpreunership berbasis ESD  

untuk Menumbuhkan Nilai Enterpreuner siswa  

Berdasarkan bagan diatas dapat dijelaskan bahwa 

implementasi pendidikan enterpreunership berbasis ESD untuk 

menumbuhkan nilai enterpreuner siswa di SD Islam Khalifah 

Yogyakarta dilaksanakan dalam tiga tahapan. Pertama yaitu 

rencana program beserta perinciannya, perumusan tujuan dan 

penentuan tugas, serta biaya . Kedua yaitu pelaksanaan program 

dengan cara pendayagunaan struktur personalia, sarana dan 

prasarana serta ineternalisasi program. Ketiga yaitu Monitoring 

atau evaluasi program dengan adanya pelaksanaan monitoring 

program. Tahap rencana program Pendidikan enterpreunership 

berbasis ESD untuk menumbuhkan nilai enterpreuner siswa dari 

tiga tahapan yaitu (1) Tahap Membuat rencana yang dibagi 

menjadi beberapa tahapan (a) Desain program pendidikan 

enterpreunership berbasis ESD, (b) perumusan tujuan program 

pendidikan enterpreunership berbasis ESD, (d) penentuan tugas 

• Desain implementasi 
program pendidikan 

enterprunership 
berbasis ESD 

• Perumusan tujuan 
program pendidikan 

enterprunership 
berbasis ESD 

• Penentuan tugas 
dalam program 

pendidikan 
enterprunership 
berbasis ESD  

Rencana 
Program  

•Mendayagunakan 
komponen sekolah 

•Metode  yang 
berfariasi sertaa 

Penerapan dalam 
Pelaksanaan  program 

pendidikan 
enterprunership 

berbasis ESD 

Pelaksanaan 
Program  

•Monitoring 
program dalam 
rapat  Yayasan, 

Kepala sekolah dan 
guru serta 
karyawan 

•Monitoring 
program dalam 

rapat bersama wali 
murid /POT 

(Paguyuban Orang 
Tua)  Monitoring 

Pogram  



140 
 

 
 

dalam program pendidikan enterpreunership berbasis ESD, (2) 

Tahap pelaksanaan program pendidikan enterpreunership berbasis 

ESD untuk menumbuhkan nilai entepreuner siswa dibagi menjadi 

beberapa tahapan yaitu (a) mendayagunakan komponen  sekolah , 

(b)  Metode bervariasi dalam penerapan program, Tahap (3) 

monitoring dan evaluasi program yang dilaksanakan yaitu (a) 

monitoring rapat kerja yayasan, kepala sekolah dan guru serta 

karyawan, ( b) Monitoring dalam rapat bersama dengan wali 

murid POT (Paguyuban orang Tua). 

Penjelasan  diatas sesuai dengan teori Sholichin Abdul 

Wahab dalam Hasbullah bahwa ada 3 prosesdur di dalam proses 

imlementasi kebijakan program yaitu : (1). Membuat desain 

program beserta perincian tugas dan perumusan tujuan yang jelas, 

penentuan ukuran prestasi kerja, serta persoalan biaya dan waktu, 

(2). Melaksanakan program kebijakan program dengan cara 

mendayagunakan struktur - struktur personalia, prosedur, dan 

metode yang sesuai, (3) Membangun sistem penjadwalan, 

monitoring dan sarana- sarana pengawasan yang tepat untuk 

menjamin bahwa tindakan- tindakan yang tepat dan benar dapat 

segera dilakukan.
194

 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa Implementasi Pendidikan 

Enterpreunership Berbasis ESD di SD Islam Khalifah Yogyakarta 

dilaksanakan dengan 3 cara yaitu:  

1) Membuat desain rencana program 

Rencana Program yang dibuat terdiri dari desain 

program bernama Entepreuner Zone dan 

                                                           
194

Hasbullah, Kebijakan Pendidikan: dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi 

Objektif Pendidikan di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2015). hlm. 102 
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enterpreuner berbasis pengembangan diri. Program 

pendidikan enterpreunership berbasis ESD ini 

bertujuan agar siswa menjadi muslimpreuner yang 

berbekal ilmu agam dan tauhid, serta memiliki 

nilai kewirausahaan didalam dirinya melalui 

program- program yang dilaksanakan oleh 

sekolah. Dalam penentuan tugas bahwa kepala 

sekolah sebagai penanggungjawab utama dan guru 

kelas sebagai pelaksana program dan 

bertanggungjawab dalam program yang 

dilaksanakan. Mengenai biaya yang ditentukan 

pihak sekolah tidak memberikan penjelasan secara 

rinci dan detail karena hal tersebut masih rahasia 

dan tidak dapat disampaikan secara transparan.  

2) Pelaksanaan program  

Pelaksanaan program dilakukan dengan cara 

pendayagunaan srtuktur sekolah yang mana dalam 

setiap kegiatan pihak guru, orang tua dan 

masyarakat ikut andil dalam setiap program 

kegiatan  yang dilaksanakan oleh sekolah dengan 

jobdesknya masing- masing. Selain itu dilakukan 

dengan menentukan prosedur dan metode dengan 

cara membuat team,mengadakan rapat dengan 

team, memuat rencana kegiatan pelaksanaan, 

menyebarkan informasi kepada pihak- pihak yang 

terkait baik melalui media online maupun offline.  
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Pada pelaksanaannya pendidikan 

enterpreunership dilakukan dengan 3 cara yang 

memuat 5 karakteristik ESD yaitu : 

a) Melalui  muatan lokal dengan nama 

Enterpreuner Zone yang memiliki karaktersitik 

(1) Memerhatikan, memanfaatkan, dan 

mengembangkan pelestarian kearifan 

masyarakat tradisional  (indigeneous 

knowledge), agar mampu menghasilkan 

sainstek dan pola pemanfaatan sumber daya 

alam serta sistem sosial budaya yang akrab dan 

sesuai dengan kebutuhan dan kondisi 

lingkungan lokal, melalui kegiatan melalui 

kegiatan berkebun / bercocok tanam dan 

berbelanja di pasar tradisional. (2)Penerapan 

konsep pendidikan seumur hidup( life long 

education) yang mengikutsertakan dunia usaha 

dalam pemberdayaan sumber daya manusia 

melalui pelatihan di lingkungan kerja 

berdasarkan undang- undang melalui kegiatan 

yang diberikan kepada guru dan siswa melalui 

pelatihan IT Bussines oleh pengusaha dengan 

mempraktekkan menggunakan whatssapp 

businness  oleh owner Dosen Jualan yaitu 

Suryadin Laoddang (3) Peningkatan mutu 

proses pendidikan yang menekankan 

kemandirian peserta didik untuk bertindak 
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kreatif dan kritis terhadap keberlanjutan 

pembangunan dalam keluarga, bangsa, dan 

bangsa - bangsa yang beraneka ragam 

kebudayaan dan agamanya tetapi dipersatukan 

oleh kemanusiaan yang universal yang 

menjunjung hak- hak asasi manusia di dalam 

negara hukum melalui kegiatan outing class, 

dan outbound bersama orang tua  dan guru . (4) 

Berperan aktif dalam pembentukan dan 

pengembangan identitas masyarakat lokal 

melalui kegiatan berkunjung ke museum dan 

pelestarian budaya Indonesia melalui kegiatan 

Kartinian. 

b) Melalui Pengembangan diri (niaga santri, 

market ramadhan, culinary corner, berkebun / 

bercocok tanam, pengusaha berbagi inspirasi, 

diklat niaga, magang santri, pesantren 

enterpreuner, project tahunan) yang memiliki 

karakteristik karaktersitik  (1) Memberikan 

porsi yang memadai kepada pendidikan agama, 

etika, dan moral agar mampu mewarnai pola 

pikir dan pola tindak para peserta didik melalui 

kegiatan pesantren enterpreuner dan market 

ramadhan dan berbagi dengan sesama serta 

dalam kegiatan berbasis ketauhidan seperti: 

Tahfidz, tilawati, muqhoyam Al-Quran, 

pembiasaan shalat dhuha, dzuhur, dan ashar 
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berjamaah, manasik haji, sedekah dan puasa 

sunah, pesantren ramadhan dan mabit, santunan 

yatim, bakti sosial sebagai aplikasi zakat, 

belajar berkurban. (2) Memerhatikan, 

memanfaatkan, dan mengembangkan 

indigeneous knowledge, agar mampu 

menghasilkan sainstek dan pola pemanfaatan 

sumber daya alam serta sistem sosial budaya 

yang akrab dan sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi lingkungan lokal melalui kegiatan 

berkebun dan bercocok tanam (3)Penerapan 

konsep pendidikan seumur hidup (life long 

education) yang mengikutsertakan dunia usaha 

dalam pemberdayaan sumber daya manusia 

melalui pelatihan di lingkungan kerja 

berdasarkan undang- undang melalui kegiatan 

pengusaha berbagi inspirasi. (4) Peningkatan 

mutu proses pendidikan yang menekankan 

kemandirian peserta didik untuk bertindak 

kreatif dan kritis terhadap keberlanjutan 

pembangunan dalam keluarga, bangsa, dan 

bangsa- bangsa yang beraneka ragam 

kebudayaan dan agamanya tetapi dipersatukan 

oleh kemanusiaan yang universal yang 

menjunjung hak- hak asasi manusia di dalam 

negara hukum melalui kegiatan magang santri, 

culinary corner, project tahunan, (5) Berperan 
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aktif dalam pembentukan dan pengembangan 

identitas masyarakat lokal melalui kegiatan 

magang santri dengan menghidupkan serta ikut 

andil dalam usaha lokal yang dimiliki. 

c) Melalui melalui kultur sekolah yang memiliki 

karaktersitik  (1) Memberikan porsi yang 

memadai kepada pendidikan agama, etika, dan 

moral agar mampu mewarnai pola pikir dan 

pola tindak para peserta didik melalui budaya 

sekolah seperti berjamaah dhuha, dzuhur, dan 

ashar, tahfidz, kegiatan tilawati baik guru 

maupun siswa (2) Memerhatikan, 

memanfaatkan, dan mengembangkan 

indigeneous knowledge, agar mampu 

menghasilkan sainstek dan pola pemanfaatan 

sumber daya alam serta sistem sosial budaya 

yang akrab dan sesuai dengan kebutuhan dan 

kondisi lingkungan lokal melalui lingkungan 

sekolah yang asri dan rindang dengan kegiatan 

bercocok tanam yang menjadi kegiatan rutin di 

sekolah (3)Penerapan konsep pendidikan 

seumur hidup( life long education) yang 

mengikutsertakan dunia usaha dalam 

pemberdayaan sumber daya manusia melalui 

pelatihan di lingkungan kerja berdasarkan 

undang- undang dengan adanya kegiatan 

pelatihan yang menjadi budaya dan 
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pengembangan baik guru maupun siswa 

sehingga menjadi kultur atau budaya sekolah 

yang rutin dilaksanakan  (4) Peningkatan mutu 

proses pendidikan yang menekankan 

kemandirian peserta didik untuk bertindak 

kreatif dan kritis terhadap keberlanjutan 

pembangunan dalam keluarga, bangsa, dan 

bangsa - bangsa yang beraneka ragam 

kebudayaan dan agamanya tetapi dipersatukan 

oleh kemanusiaan yang universal yang 

menjunjung hak- hak asasi manusia di dalam 

negara hukum melalui nilai- nilai yang 

ditanamkan sejak kelas 1 kepada siswa dengan 

melipat baju atau mukena sendiri, merapikan 

rak sepatu, menghias rungan kelas serta 

menasehati teman jika melanggar aturan 

sekolah (5) Berperan aktif dalam pembentukan 

dan pengembangan identitas masyarakat lokal 

melalui kegiatan yang dilaksanakan bersama 

masyarakat seperti penyembelihan hewan 

qurban, mengikutsertakan masyarakat sekitar 

dalam beberapa kegiatan disekolah.  

3) Melalui monitoring dan evaluasi yang diadakan 

oleh sekolah. Pada kegiatan evaluasi bersama 

yaasan, kepala sekolah dan guru dilaksanakan 

pada hari Jum‟at pukul 13.00- 15.00 satu kali 

dalam seminggu. Sedangkan untuk evaluasi 
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bersama Orang Tua melalui rapat parenting 

Paguyuban Orang Tua (POT) pada hari Sabtu 

pukul 08.00- 12.00 yang dilaksanakan 1 bulan 

sekali.  

Bahwa dapat ditarik kesimpulan Pendidikan 

Enterpreunership yang dilaksankan di SD Islam Khalifah 

Berbasis ESD (Education for Sustainbale Developmen).  

B. Indikator Nilai Enterpruner yang Ditumbuhkan  Melalui Pendidikan 

Enterpreunership berbasis ESD (Education for Sustainbale 

Development)di SD Islam Khalifah Yogyakarta 

SD Islam Khalifah Yogyakarta merupakan Sekolah yang 

menyelenggarakan model pendidikan dengan menggabungkan 

pengetahuan umun dan nilai entepreuner serta nilai keagamaan. 

Maka dari itu sekolah ini disebut sekolah berbasis tauhid dan 

entepreuner . Adapun dalam menumbuhkan nilai entepreuner 

kepada siswa dengan melihat indikator dari 6 Nilai enterpreuner 

yaitu mandiri, kreatif, berani mengambil resiko, berorientasi pada 

tindakan, kepemimpinan dan kerja keras. Dalam 6 nilai tersebut 

juga memuat 5 karakteristik ESD (Education for Sustainable 

Development) .  

Penerapan pendidikan enterpreunership berbasis ESD untuk 

menumbuhkan nilai enterpreuner siswa diterapkan disesuaikan 

dengan materi dan tugas yang diberikan oleh guru serta suasana 

kelas yang diciptakan oleh guru tersebut. Serta penerapan 

beberapa nilai yang harus tumbuh pada diri  setiap siswa. Dimulai 

dari kelas bawah atau kelas 1 hingga 2 sudah diajarkan 

kemandirian, berani mengambil resiko.Pada kelas 3 sampai kelas 
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5 nilai yang ditumbuhkan berupa kreatif, kepemimpinan, kerja 

keras, beroreintasi pada tindakan.  

Guru kelas sebagai orang tua disekolah sekaligus  sebagai 

pelaksana program pendidikan enterpreunership berbasis ESD 

memberikan pembelajaran nyata dan mendalam kepada peserta 

didik untuk bisa menerapkan nilai- nilai enterpreunership sejak 

dini baik dirumah maupun disekolah. Dengan penerapan nilai- 

nilai sederhana seperti mandiri, kreatif, beroreintasi pada tindakan, 

berani mengambil resiko, kempimpinan, kerja keras.  

Terdapat 6 indikator ketercapaian nilai- nilai enterpreuner  

yang harus dicapai siswa khususnya dalam program pendidikan 

enterpeunership berbasis ESD di SD Islam Khalifah Yogyakarta. 

Guru sebagai pelaksana program pendidikan enterpreunership 

berbasis ESD dituntut untuk mengikuti perubahan yang terjadi 

pada siswa dan membimbing dengan baik dan benar. Adapun 

nilai- nilai Enterpreuner yang ditumbuhkan sebagai berikut :  

1. Nilai Mandiri 

Nilai mandiri ditumbuhkan melalui program- 

program kegiatan disekolah seperti pada kegiatan 

enterpreuner zone siswa memasak sendiri, guru hanya 

mengawasi dari kejauhan, dalam program pengembangan 

diri yaitu kegiatan culinary corner siswa berjualan sendiri 

dan guru hanya mendampingi, kegiatan magang santri 

siswa diajakan belajar hidup jauh dengan orang tua dan 

tingggal di rumah pelaku usaha.Selain itu nilai mandiri 

ditumbuhkan mulai dari  kelas I siswa dilatih untuk 
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melipat baju sendiri, mencuci pirik, gelas dan sendok, 

menyapu lantai dengan benar.  

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Wali Kelas 3 Ibu Yan Puspitasari, S.Pd 

yang menyatakan bahwa : 

“Untuk nilai yang tumbuh pada siswa saya amati 

betul dari mereka kelas 1 karena sempat saya mengajar 

juga ketika mereka kelas 1 jadi alhamdulillah banyak 

sekali hal yang meningkat dan nilai enterpreuner yang 

sedikit- demi sedikit sudah tumbuh pada siswa dari 

kemandiriannya, kerja kerasnya, tanggungjawabnya . 

Perubahan yang terjadi banyak ya mba diantaranya 

beberapa siswa sudah mampu menyelesaikan masalahnya 

sendiri kalau dulu kan apa- apa harus minta bantu tapi 

kalau sekarang sudah tidak seperti memasak roti saya 

hanya membantu untuk membuat adonan selebihnya yang 

memasak mereka, selain itu juga rasa berbagi dengan 

sesamanya juga kuat pernah ada yg bawa roti kecil gitu 

terus gimana caranya agar roti itu bisa dibagi oleh 13 

orang didalam kelas agar semua merasakan.Pada kegiatan 

culinary cornerpun mereka sudah mampu berjualan tanpa 

malu- malu untuk menawarkan kepada teman- 

temannya”.
195

 

Adapun pernyataan pertama disampaikan oleh Arin 

Arka Nuriya bahwa:  

                                                           
195

Wawancara dengan  Wali Kelas 3 SD Islam Khalifah Yogyakarta, Ibu Yan 

Puspitasari, S.Pd  pada tanggal 4  Februari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Kelas 3 
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“Kalau untuk mengerjakan tugas disekolah kadang 

ada yang gak bisa, tapi tetep tanya sama bunda Yan kalau 

belum paham, kalau PR juga kadang ada yang belum ngerti 

tanya ke orang tua. Iya belajarnya pakai buku yang dikasih 

dari sekolah. Kalau membantu orang tua sering dirumah 

nyapu, nyuci juga kadang nyuci baju tapi pake mesin cuci. 

Dirumah membantu orang tua masak juga disekolah juga 

kalau ada kegiatan masak udah gak takut lagi tapi tetap hati- 

hati, pas culinary juga dulu waktu kelas 1 masih malu mau 

ngomongnya gimana biar dagangan yang dibuat bisa laku 

tapi sekarang udah bisa nawarin ke bapk/ibu guru dan 

teman- teman”.
196

 

Pernyataan yang seripa juga disampaikan oleh Asir Tsaqif 

Al Fatih bahwa :  

“Saya berusaha buat mengerjakan tugas dengan 

sendiri, tanpa bantuan dan kalau mentok gak bisa baru 

saya minta bantu. Kalau belajar kadang dari buku lain 

yang ada dirumah gak hanya buku dari sekolah, sering 

bantu orang tua kadang bantu bapak nyuci motor, bantu 

ibu nyuci piring, nyapu juga, kadang ngelipat baju. Kalau 

disekolah saya masih malu- malu nawarin makanan yang 

saya buat tapi karena dibantu sama bunda Yan untuk 

ngomong dan nawarin sekarang jadi udah mulai berani 

sedikit”.
197

 

                                                           
196

Wawancara dengan  Siswa  Kelas 3 SD Islam Khalifah Yogyakarta,Arin Arka 

Nuriya 7  Februari 2019 pukul 10.00 WIB di Halaman Sekolah  
197

Wawancara dengan  Siswa  Kelas 3 SD Islam Khalifah Yogyakarta,Atshir Tsaqif 

Alfatih 7  Februari 2019 pukul 10.15 WIB di Halaman Sekolah  
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Sesuai dengan penjelasan yang disampaikan oleh 

Endang Mulyani bahwa pada nilai kemandirian siswa 

sekolah dapat mampu menciptakan situasi sekolah yang 

membangun kemandirian peserta didik, selain itu di dalam 

kelas guru mampu menciptakan suasana kelas yang 

memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja 

mandiri, adapun pada individu atau siswa diharapkan 

mampu melaksanakn tugas tanpa bantuan orang lain serta 

mampu mencari sumber belajar sendiri.
198

  

Maka dapat disimpulkan bahwa nilai mandiri yang 

ditmbuhkan oleh guru disekolah dengan berbagai macam 

kegiatan yaitu pada muatan lokal enterpreuner zone siswa 

diajarkan untuk memasak selain itupada pengembangan 

diri siswa dilatih berdagang melalui kegiatan culinary 

corner. Penumbuhan nilai mandiri dilakukan sejak siswa 

masuk di kelas 1 seperti siswa dilath untuk melipat baju 

sendiri, mencuci piring, gelas, sendok, menyapu lantai, 

mengerjakan pr dan tugas tanpa bantuan orang lain. Nilai 

mandiri yang tumbuh pada siswa kelas 3 pun sudah 

terbentuk sedikit demi sedikit.  

2. Nilai Kreatif 

Nilai kreatif yang ditumbuhkan kepada siswa 

melalui kegiatan program enterpreuner zone diantaranya 

membatik, membuat kerajinan dari barang bekas, membuat 

kue dengan berbagai macam toping, membuat gelang dari 

                                                           
198

Endang Mulyani , Pengembangan Pendidikan Kewirausahaan: Bahan Pelatihan 

Penguatan Metodologi Pembelajaran Berdasarkan Nilai- Nilai Budaya untuk Membentuk 

Daya Saing dan Karakter Bangsa, (Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat 

Kurikulum, 2010) hlm. 48 
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manik- manik dengan berbagai macam warna yang 

dikombinasikan sendiri oleh siswa 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Wali Kelas 3 Ibu Yan Puspitasari, S.Pd 

yang menyatakan bahwa : 

“Sebisa mungkin siswa saya kasih tugas yang 

menantang agar mereka bisa sigap dan muncul ide - ide 

baru untuk membuat hal baru, seperti membuat gelang 

saya siapkan manik- manik lalu siswa saya minta berkreasi 

sesuka hati mereka dengan warna dan bahan yang ada, 

selain itu membatik siswa yang membawa pewarna lalu 

mereka yang mencampurkan warnanya sendiri dengan 

bervariasi”.
199

  

 

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh oleh Bima Cahya Saputra bahwa :  

“Kreativitas yang pernah saya buat batik, anyaman, 

makanan dihias-hias terus dijualkan. Ide-idenya kadang 

dari saya sendiri kalau gak nanti dari bunda Yan yang 

memebrikan ide hari ini mau membuat kreasi apa”. 
200

 

Selain itu  pernyataan yang disampaikan oleh 

Rayhan Nafis Syakur bahwa :  

 “Kreativitas yang pernah dibuat apa ya, kalau yang 

dikelas 3 ini sih batik, memasak, dan berkreasi sesuka 

                                                           
199

 Wawancara dengan  Wali Kelas 3 SD Islam Khalifah Yogyakarta, Ibu Yan 

Puspitasari, S.Pd  pada tanggal 4  Februari 2019 pukul 09.00 WIB di Ruang Kelas 3  
200

Wawancara dengan  Siswa  Kelas 3 SD Islam Khalifah Yogyakarta,Bima Cahya 

Saputra 7  Februari 2019 pukul 10.30 WIB di Halaman Sekolah  
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hati.Kalau bosen kegiatannya itu-itu aja kadang kami satu 

kelas rembukan untuk minggu depan kegiatannya apa dan 

bawa apa saja tersu nanti kalau satu kelas udah sepakat 

kita mengusulkan ke bunda Yan”.
201

 

Sesuai dengan penjelasan Endang Mulyani yang 

menyatakan bahwa pada nilai kreatif pihak sekolah dapat 

menciptakan situasi sekolah yang menumbuhkan daya 

berfikir kreatif dan bertindak, selain itu guru di dalam 

kelas dapat menciptakan situasi belajar yang 

menumbuhkan daya pikir dan bertindak kreatif serta 

pemberian tugas yang menantang agar munculnya karya- 

karya baru baik autentik maupun midfikasi, pada diri siswa 

diharapkan siswa dapat membuat suatu karya tulis/seni 

dari bahan tersedir, membuat kalimat baru dengan kata- 

kata sendiri, mengusulkan suatu kegiatan baru di kelas. 
202

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

Guru dalam menumbuhkan nilai kreatif pada diri siswa 

dengan memberikan tugas-tugas yang dapat memberi 

tantangan kepada siswa untuk bertindak kreatif dan 

memberikan kesematan kepada siswa untuk mengusulkan 

pendapatnya masing- masing tentang hal apa yan akan 

dilakukan dan kreasi apa yang akan dibuat. Siswa dalam 

dirinya juga lebih ditantang untuk membuat karya dengan 
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kreativitasnya masing- masing sehingga tidak ada paksaan 

dari pihak manapun. Nilai kreatif pada siswa kelas 3 sudah 

mulai terbentuk.   

3. Nilai Berani Mengambil Resiko 

Kegiatan yang dilakukan agar siswa dapat berani 

mengambil resiko yaitu dengan cara menerima akibat 

dalam setiap permasalahan yang ada. Contohnya ketika 

siswa berjualan pada saat culinary coner siswa harus siap 

menerima kerugian dari hasil penjualannya,ketika siswa 

menjualkan produk melalui kegiatan niaga santri, siswa 

menjualkan produk mereka melalui media online siswa 

harus siap mengambil resiko tidak ada peminatnya, selain 

itu ketika siswa bertengkar dengan temannya siswa harus 

siap dengan resiko akan dijauhi oleh temannya.  

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Wali Kelas 3 Ibu Yan Puspitasari, S.Pd 

yang menyatakan bahwa : 

“Siswa terakadang kurang dapat berlapang dada 

ketika ada masalah yang dia hadapi, tapi sebisa mungkin 

saya ajarkan agar siswa berani dan siap mendapatkan 

resiko ketika hal buruk terjadi  pada dirinya seperti 

dagangan yang gak laku karena kurang peminatnya, dan 

membuat produk makanan atau minuman namun tidak 

dapat balik modal”. 
203
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Sesuai yang  disampaikan oleh Salma Kasyifah 

bahwa : 

“Kalau saya gak pernah bertengkar sama teman, 

kalau ada teman yang bertengkar saya lerai. Pas jualan 

juga pernah rugi dan gak laku makanan yang saya buat tapi 

gakpapa kata bunda Yan besok harus diperbaiki lagi dan 

harus siap menerima resikonya”.
204

 

Pernyataan lain disampaikan olehAlin Arka Ardeliya:  

“Kalau bertengkar gak pernah tapi kadang ya hal 

sepele rebutan gitu sama Arin marahan sebentar tapi habis 

itu baikan lagi.kalau pas jualan juga pernah gak balik 

modal jadinya sedih tapi gakpapa makannnya jadi bisa 

dikasihkan ke teman- teman lain atau guru soalnya kata 

bunda Yan harus siap mengambil resiko kalau jualannya 

gak laku”.
205

 

Sesuai dengan penjelasan Endang Mulyani bahwa 

pihak sekolah diharapkan dapat memberikan peluang agar 

peserta didik mengembangkan potensi bisnis, guru dikelas 

dapat memberikan tugas yang menantang kepada peserta 

didik, pada diri sisiwa diharapkan dapat berani menerima 

akibat dari perbuatannya sendiri dan dapat menyukai 

tantangan.
206
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Maka dapat disimpulkan bahwa dalam penumbuhan 

nilai berani mengambil resiko guru sudah mengajarkan 

sejak dini bahwa akan ada masanya ketika barang yang 

dibuat tidak laku atau tidak ada peminatnya, dan siswa 

juga harus berlapang dada dan siap menerima resiko 

tersebut. Nilai berani mengambil resiko pada diri siswa 

kelas 3csudah mulai terbentuk.  

4. Nilai Berorientasi pada Tindakan 

Kegiatan yang dilakukan agar siswa memiliki nilai 

berorientasi pada tindakan yaitu siswa diajak untuk 

menerapkan ide serta gagasan yang dimilikinya ketika 

proses pembelajaran dan satu kelas akan 

memusyawarahkan gagasan yang sudah disepakati 

bersama apakah ide tersebut bagus dan dapat dilakukan, 

contohnya ketika membuat karya siswa masing- masing 

menuliskan idenya di kertas untuk membuat karya yang 

diinginkan pada pertemuan yang akan datang setelah itu 

ide- ide tersebut dituliskan dipapan tulis dan disepakati 

bersama ide siapa yang akan digunakan. Setiap siswa harus 

menerima dengan lapang dada apabila gagasan atau idenya 

tidak terpilih. Misalnya yang terpilih ide dengan membuat 

karya mobil-mobilan dari botol bekas, guru akan 

menuliskan alat dan bahan apa saja yang diperukan dalam 

membuat karya tersebut.  

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Wali Kelas 3 Ibu Yan Puspitasari, S.Pd 

yang menyatakan bahwa : 
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“Kalau untuk bertindak siswa akan saya tuntun 

telebih dahulu misalnya untuk mengungkapkan ide 

mereka, saya harus memulai menawarkan ide saya kepada 

mereka baru setelah itu jika kurang sepakat siswa akan 

saya minta menuliskan ide dan gagasn yang mereka miliki 

untuk dimusyawarhkan dan ide yang terpilih akan kita 

praktekkan bersama”.
207

 

Sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh 

Inasya Qurata Ayyuna R bahwa :  

“Ya kalau ada teman yang kesusahan pasti dibantu 

pas itu ada yang kena pisau pas masak terus aku bantu ke 

UKS ambil obat-obatan. Bunda Yan kalau ngajar seru 

idenya juga seru kita juga suruh nyebutin ide masing- 

masing nanti ditanya satu- persatu lalu ditulis dipapan 

tulis”.
208

 

Hal tersbut juga disampaikan oleh Artasya Reyhan F 

bahwa :  

“Kalau ada temen yang kesushana ya kita bantuin 

kita tolong kalau ada yang sakit juga kita bantu sebisa kita, 

Kalau ide-ide kadang dari bunda Yan kita cuma nambahin 

dan ngomong pingin buat ini bun gitu. Kalau gak kita tulis 

di kertas nanti dikumpulkan nah dipilih ide terbaik dan 
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disepakati bersama bahwa itu yang akan kita pilih dan 

dipraktekkan di pertemuan selanjutnya”. 
209

  

Sesuai dengan pernyataan Endang Mulyani bahwa 

sekolah dapat memebrikan layanan prima untuk 

mengembangkan gagasannya, guru di kelas dapat 

meberikan kesempatan kepada peserta didik untuk 

menerapkan gagasannya, siswa dapat senang berbuat 

mempraktikkan gagasannya.
210

 

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

dalam penerapannya nilai beroreintasi pada tindakan 

ditumbuhkan melalui kesempatan siswa untuk 

menyampaikan ide serta gagasannya, guru juga menuntun 

siswa untuk lebih aktif dalam mengembangkan ide yang 

dimiliki siswa. Selain itu terkadang gagasan tersebut 

berasal dari guru dan disepakati bersama oleh semua siswa 

apakah layak untuk digunakan dan praktekkan atau 

tidak.Siswa juga dilatih untuk peka terhadap kondisi 

sekitar apabila melihat sesuatu yang janggal langsung 

bertindak tanpa diperintah oleh orang lian. Nilai 

berorientasi tindakan pada siswa kelas 3 sudah terbentuk 

5. Nilai Kepemimpinan 

Kegiatan yang dilaksanakan disekolah dalam upaya 

menumbuhkan nilai kepemimpinan siswa yaitu dengan 
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membentuk petugas upacara dan bergilir untuk menjadi 

petugas, membentuk struktur organisasi di dalam kelas, 

membuat kelompok belajar atau kelompok tugas  agar 

antar siswa dapat melatih koordinasi dengan baik.  

Pernyataan tersebut selaras dengan yang 

disampaikan oleh Ibu Yan Puspitasari yang mengatakan 

bahwa:  

“Siswa kami ajak untuk sama- sama berdemokrasi 

baik di lingkungan sekolah maupun dikelas, ketika di 

sekolah ada giliran untuk menjadi petugas upacara saya 

sebisa mungkin mengajak siswa untuk aktif dan berani 

untuk melaksanakannya karena melatih jiwa 

kepemimpinananya, terkadang yang menjadi pemimpin 

upacara tidak hanya laki- laki tapi perempuan juga. Selain 

itu saya membentuk kelompok dengan menunjuk ketu 

kelompok agar bisa mngajak anggotanya  agar sama- sama 

bisa saling bekerjasama”.
211

   

 Hal tersebut sesuai dengan pernyatan yang 

disampaikan oleh Albana Wastu Citra bahwa :  

“Saya belum pernah jadi ketua kelas,dan pengurus 

kelas. Tapi kalau jadi ketua kelompok pernah jadi saya 

yang ngajak teman-teman buat musyawarah kerja 

kelompoknya dirumah siapa, kalau gak ketika dikelas ada 

kelompok belajar nanti saya ngasih kesempatan ke teman- 
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teman buat memberi saran baiknya di kelompok belajar 

harus seperti apa dan dibuat peraturan”.
212

 

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Amelia 

Nurul Anindya Putri bahwa :  

“Kalau membantu sering disekolah dirumah juga 

kalau disekolah karena saya sebagai ketua kelas jadi 

membantu guru buat mengajak teman- teman buat jaga 

kebersihan, ngajak buat shalat berjamaah pas dzuhur. 

Teman- teman yang menunjuk saya jadi ketua kelas jadi 

saya harus siap menerima kritik dan masukan dan teman- 

teman. Kalau misal ada kerja kelompok atau pemagian 

kelompok saya membantu bunday Yan buat membagi 

kelompoknya agar adil dan bisa kerja semua gak hanya 

satu atau dua orang saja”.
213

 

Sesuai dengan penjelasan Endang Mulyani yang 

mengatakan bahwa Sekolah dapat menciptakan suasana 

sekolah yang demokratis, guru di  kelas dapat membangun 

suasana diskusi kelas, membentuk ketua kelas secara 

bergiliran, siswa diharapkan dapat mampu mengkorrdinasi 

teman- teman dalam kelompok serta mampu menrima 

kritik dan saran. 
214
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Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

penerapan nilai kempemimpinan yang ditumbuhkan oleh 

guru kepada siswa melalui pemilihan petugas upacara, 

membentuk struktur kelas, membentuk kelompok belajar  

dengan bergiliran menjadi ketua kelompok. Nilai 

kepemimpinan yang tumbuh pada diri siswapun sudah 

mulai terbentuk.  

6. Nilai Kerja Keras 

Kegiatan yang dilaksanakan disekolah dalam upaya 

menumbuhkan nilai kerja keras pada diri siswa yaitu 

dengan memberikan tugas - tugas kepada peserta didik 

seperti tugas untuk membuat makanan ataupun minuman 

dari rumah yang dikerjakan bersama orang tua untuk 

kegiatan culinary corner, siswa dilatih menggunakan Tab 

untuk menggali informasi melalui internet dengan 

bimbingan guru, siswa diajak belajar diluar kelas seperti 

berkunjung ke pasar dan pusat sejarah seperti mueseum 

dan candi agar siswa dapat bekerja keras mendapatkan 

informasi dengan sendirinya. Selain itu berkunjung ke 

Taman Pintar untuk belajar dan menemukan informasi 

tambahan diluar materi yang ada di buku.  

Pernyataan tersebut sesuai dengan pernyataan yang 

disampaikan oleh Ibu Yan Puspitasari yang mengatakan 

bahwa : 

“Kegiatan pembelajaran yang dilakukan tidak hanya 

didalam kelas melainkan juga kami ajak untuk belajar 

diluar kelas seperti berkunjung ke Taman Pintar, tempat 
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sejarah seperti kraton dan candi, dan berkunjung ke pasar. 

Agar siswa dapat belajar pentingnya bekerja keras dan 

menemukan informasi sebagai tamahan ilmu. Selain itu 

siswa kami kenalkan dengan teknologi yaitu Tab sebagai 

tambahan  media informasi belajar jadi siswa kami tuntun 

mencari informasi misalnya tentang rumah adat, pakaiaan 

adat di Indonesia melalui emdia internet”.
215

  

Hal diatas ditambahkan pula oleh Muhammad Zaky 

Hazimi yang mengatakan  bahwa : 

“Saya belajar pake buku yang dari sekolah aja. Tapi 

kalau gak tahu dirumah minjem hp mamah buat buka di 

internet. Kalau elajar juga kita pernah ke taman Pintar, 

Museum, Kraton jadi dapat menggali informasi lebih dalam 

tentang materi yang diajarkan ketika di dalam kelas. Nanti 

kita membuat laporan hasil kunjungan sendiri dari apa yang 

kita dapat. Pernah juga belajar pake Tab buat nyari berita-

berita di ineternet”.
216

 

  Hal serupa disampaikan juga oleh Khaisa Dania 

Karinina Putri yang mengatakan bahwa :  

  „Saya belajar pakai buku yang dari sekolah dan ada 

buku yang dari kakak saya juga dirumah. Kalau kegiatan 

Enterpreuner Zone biasanya juga diajak ke pasar tradisional 

terrus disuruh nanya harga barang- barang yang 

dijualkan.pernah juga ke Taman Pintar belajar diluar kelas 

                                                           
215

 Wawancara dengan Ibu Yan Puspitasari, Wali kelas 3 di ruang guru, Tanggal 4 

Februari 2019 pukul 11.30 WIB 
216

Wawancara dengan  Siswa  Kelas 3 SD Islam Khalifah Yogyakarta,Muhammad 

Zaky Hazimi 14  Februari 2019 pukul 10.00 WIB di Halaman Sekolah  



163 
 

 
 

biar menambah informasi dan ilmu baru nanti dikasih tugas 

individu untuk membuat laporan dan hal- hal apa saja yang 

didapat selama belajar diluar kelas dan gak boleh nanya ke 

teman”.
217

 

Sesuai dengan pernyataan Endang Mulyani yang 

mengatakan bahwa, sekolah memfasilitasi warga sekolah 

untuk melakukan kegiatan belajar, menyediakan sarana 

dan prasarana yang menunjang peserta didik, mencari 

sumber bacaan. Guru di kelas mencipatakan situasi kelas 

agar peserta didik mencari sumber informasi, memberikan 

tugas kepada peserta didik untuk mengeksplorasikan 

sumber- sumber bacaan. Siswa diharapkan dapat mencari 

informasi dari sumber diluar buku pelajaran, menggunakan 

sebagian besar waktu di kelas maupun di luar kelas untuk 

belajar.
218

  

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kegiatan yang dilakukan dalam penerapan nilai kerja keras 

melalui kegiatan berkunjung ke museum atau candi, ke 

Taman Pintar atau tempat edukasi lainnya, selain itu 

berkunjung ke pasar agar siswa  dapat bekerja keras 

dengan sendirinya untuk mendapatkan informasi selain itu 

diajarkan menggunakan media online dengan 

menggunakan Tab agar siswa dapat mengeksplorasi 
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sumber - sumber bacaan yang ada dan tidak hanya dari 

buku yang diberikan sebagai sumber belajar. Nilai kerja 

keras yang tumbuh pada siswa juga sudah mulai terbentuk 

Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Endang Mulyani 

bahwa  Nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan 

kewirausahaan adalah nilai-nilai dari ciri-ciri seorang wirausaha. 

Menurut para ahli kewirausahaan, ada banyak nilai-nilai 

kewirausahaan yang dianggap paling pokok dan sesuai dengan 

tingkat perkembangan peserta didik sebanyak 17 (tujuh belas) 

nilai yang seharusnya dimilliki oleh peserta didik dan warga 

sekolah yang lain namun pada tingkat SD/MI cukup hanya dengan 

penerapan  nilai kepada siswa jika 6 nilai tersebut sudah terbentuk 

dan dimiliki maka akan mempermudah siswa untuk 

mengembangkan nilai - nilai lainnya yang mencirikan seorang 

wirausaha.
219

 

Hal serupa juga dijelaskan oleh Muhammad Jufri dan 

Hilman Wirawan yang mengatakan bahwa anak perlu diarahkan 

membentuk nilai  kewirausahaan. Beberapa karakter positif 

penting diajarkan misalnya jujur, disiplin, mandiri, berani 

merupakan bagian dari nilai  kewirausahaan. Karakter tersebut 

baik diinternalisasikan pada proses pendidikan di sekolah. Untuk 

mencipktakan nilai kewirausahaan yang baik proses internalisasi 

dimulai ketika anak telah memasuki usia sekolah tetapi dimulai 

seiring perkembangan anak. Sebelum anak memasuki usia sekolah 
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proses internalisasi juga dapat dilakukan oleh orang tua ketika 

anak berada di lingkungan keluarga. 
220

 

Maka dapat disimpulkan bahwa penumbuhan nilai- nilai 

entepreunership dimulai sejak siswa kelas 1 hingga kelas VI 

sekaligus  mengikuti proses perkembangan anak, guru dan orang 

tua bekerjasama dalam proses penumbuhan nilai- nilai entepreuner 

pada siswa  sehingga tidak hanya dipraktekkan di sekolah 

melainkan juga dapat dipraktekkan di lingkungan rumah. 

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan nilai 

yang tumbuh pada diri siswa setelah diterapkan pendidikan 

entepreunership berbasis ESD adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagan IV. 25 

Nilai enterpreuner yang tumbuh pada siswa kelas 3 SD Islam 

Khalifah Yogyakarta 
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NILAI YANG TUMBUH PADA DIRI SISWA 

KEMAN

DIRIAN 

: 

Mengerj

akan 

tugas 

dengan 

sendiri  

KRE

ATIF 

: 

Dapat 

memb

uat 

karya  

 

 BERANI 

MENGAMBI

L RESIKO : 

berani atas 

tugas dan 

tantangan 

yang 

diberikan  

KERJA 

KERAS : 

mampu 

menyelesi

kan tugas 

dan 

hambatan  

 

KEPEMI

MPINAN 

: mampu 

menjadi 

bagian 

dari 

struktur 

dikelas   

BERORIEN

TASI 

PADA 

TINDAKA

N: 

membantu 

teman dan 

bekerja atas 

kemauan 
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Dari pernyataanyang disampaikan siswa-siswi kelas 3 SD 

Islam Khalifah Yogyakarta dapat disimpulkan bahwa, sudah 

terlihat nilai-nilai enterpreuner yang tumbuh dalam diri mereka 

seperti kemandiriannya dalam mengerjakan tugas, kreativitasnya 

dalam membuat suatu karya yang memiliki daya jual, berani 

mengambil resiko jika diberi sebuah tugas ataupun tantangan, 

berorientasi pada tindakan dengan mampu membantu teman yang 

kesusahan dan membantunya walaupun tanpa disuruh, 

kepemimpinan mampu memimpin di dalam kelas maupun kegiatan 

diluar kelas, serta kerja keras yaitu dapat membantu pekerjaan 

rumah, sebisa mungkin melakukan hal dengan sendiri jika masih 

dianggap sesuatu hal yang ringan. 

Sesuai teori  yang diungkapkan oleh Budi Sri Hastuti yaitu 

Upaya untuk mengarahkan anak didik pada lingkungan yang tepat, 

salah satu solusi yang dapat ditempuh untuk menanamkan karakter 

dan kepekaan pada aspek sosial- budaya, lingkungan, dan ekonomi 

adalah dengan pendekatan Education for Sustainable Development 

disingkat SfSD atau ESD. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

no 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

(SPMP) Bagian ketiga menegaskan bahwa penjaminan mutu 

menganut paradigma pendidikan untuk pembangunan 

berkelanjutan. ESD juga diartikan konsep dinamis yang mencakup 

sebuah visi baru pendidikan yang mengupayakan pemberdayaan 

setiap orang dari segala usia untuk turut bertanggungjawab dalam 

menciptakan masa depan yang berkelanjutan (KTT Dunia untuk 

Pengembangan Berkelanjutan, 2002). ESD merupakan bagian 

integral untuk mencapai tiga pilar pembangunan manusia yaitu 
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pertumbuhan ekonomi, pembangunan sosial dan pelestarian 

lingkungan hidup.
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