
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

     Untuk memiliki brand image yang kuat dan menarik. Maka suatu produk,  jasa, 

organisasi harus memiliki nilai tambah yang sangat kuat yang mampu menunjukkan 

secara jelas apa dan bagaimana mengenai brand tersebut. Semua organisasi 

membutuhkan suatu nilai tambah yang membedakan dari organisasi serupa. Sehingga 

bisa berkembang dan sesuai dengan tantangan jaman. Termasuk di dalamnya, 

organisasi yang memberikan layanan kepada masyarakat pengguna, seperti sekolah. 

Sekolah sebagai institusi sosial merupakan elemen penting dalam struktur masyarakat 

manusia yang membangun fondasi untuk perilaku pada bagian tertentu dari kehidupan 

sosial. Oleh karena itu, sekolah harus menyesuaikan diri dengan perkembangan dan 

tantangan jaman yang semakin kompleks. Kompleksitas adalah perubahan, tetapi 

secara khusus adalah berubah secara gencar dan cepat, tidak dapat diprediksi dan 

nonlinear (Fullan, 2001). Oleh karena itu suatu organisasi harus dapat mengikuti 

perubahan dan menjawab tantangan yang dihadapi organisasi tersebut.  

Definisi Pendidikan Menurut Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) 

No. 20 tahun 2003 Bab I, pasal 1 menggariskan pengertian: “Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana  belajar dan proses pembelajaran agar 

peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

Oleh karena itu pada proses belajarnya, siswa harus belajar mengenal dan memahami 

pengetahuan sesuai dengan kebutuhan siswa di abad 21 ini. Hal yang dibutuhkan siswa 

saat ini adalah kecakapan berpikir yang dapat melatih siswa untuk menerapkan, 

menganalisa, mengevaluasi dan menciptakan. Di beberapa negara hal ini belum terjadi. 

Masalah tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi juga bahkan di Amerika 

seperti yang diungkapkan oleh Trilling dan Fadel (2009), bahwa dari penelitian yang 



dilaksanakan dengan jelas menunjukkan bahwa lulusan SMA, akademi tehnik dan 

universitas kurang memiliki beberapa kecakapan dasar dan sejumlah besar kecakapan 

terapan. Kecakapan yang dimaksud adalah komunikasi lisan dan tertulis, kemampuan 

berpikir dan pemecahan masalah, profesionalisme dan etos kerja, kerja tim dan 

kolaborasi, bekerja dengan orang yang beragam, menerapkan tehnologi dan 

manajemen proyek serta kepemimpinan. Dari pemaparan di atas, nampak bahwa 

sekolah harus membentuk siswa menjadi sosok yang siap dengan kompetensi yang 

dibutuhkan supaya siap menjawab tantangan jaman dan kebutuhan di dunia kerja. 

SMA Citra Berkat dibangun untuk menjawab tantangan abad 21, dimana diyakini 

bahwa entrepreneurship  adalah kunci keberhasilan ekonomi suatu negara sesuai yang 

dicita-citakan oleh Bpk Ir. Ciputra sebagai penggagas dan pemilik. Dengan penekanan 

pada kewirausahaan, sekolah harus mempunyai ciri-ciri sekolah entrepreneur dan 

pembeda yang merupakan suatu daya tarik bagi masyarakat serta mempunyai dampak 

sesuai dengan tagline yang mencerminkan visi sekolah yaitu nurturing character and 

entrepreneurial spirit.  

     Kewirausahaan adalah sebuah fenomena. Kewirausahaan adalah fenomena penting 

bagi kemajuan dan kesejahteraan dunia, bahkan kewirausahaan telah menjadi pangkal 

dari pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat dibuktikan misalnya dari perekonomian 

Amerika yang mengalami stagnasi pada tahun 70-an kemudian dapat bangkit kembali 

dengan munculnya banyak usaha kecil baru yang mampu mengatasi masalah 

pengangguran dengan cepat (Lupiyoadi, Rambat 2004:1).  Fenomena yang nyata ini 

menunjukkan betapa pentingnya kewirausahaan bagi masa depan bangsa. Oleh karena 

itu pendidikan di dunia diarahkan ke proses pembelajaran abad 21 sehingga dapat 

membentuk pola pikir generasi muda dan membantu perekonomian dunia. Hal ini sudah 

terbukti di Amerika Serikat. Sehingga, tidak berlebihan bila Drucker (1985), begawan 

manajemen terkemuka di dunia, menyebut perekonomian Amerika sebagai 

entrepreneurial economy. Perekonomian yang berbasiskan kewirausahaan bangsanya 

(Lupiyoadi, Rambat 2004:1).  



     Hal ini harus dimulai dari pola pikir dan semangat kewirausahaan. Siapa penggerak 

di balik fenomena ini? Jawabannya adalah semangat kewirausahaan! (Lupiyoadi, 

Rambat 2004:1). Pemerintah sedang berupaya menumbuhkan semangat 

kewirausahaan dari berbagai sektor antara lain sektor pendidikan. Pemerintah 

mendukung pendidikan kewirausahaan dengan instruksi presiden RI No. 4 Tahun 1995 

yang menyatakan bahwa kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku, dan 

kemampuan seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah 

pada upaya mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi, dan produk baru 

dengan meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik 

dan atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. (Sunarya, Abas, dkk 2011:35). 

Definisi ini memberikan arti yang lebih luas untuk kewirausahaan yang tidak hanya pada 

area jual beli dan bisnis namun diarea yang lebih luas serta dorongan untuk 

meningkatkan apa yang disebut dengan kewirausahaan. 

Sekolah Citra Berkat melalui pendirinya Bapak Ir. Ciputra telah mempunyai visi yang 

kuat untuk menumbuhkembangkan pendidikan kewirausahaan ini dan membuat suatu 

kerangka pikir dan panduan untuk pendidikan kewirausahaan mulai tingkat Kelompok 

Bermain hingga SMA. Pendidikan entrepreneurship  didirikan dengan dilandasi oleh 

professional belief  bahwa pembelajaran holistik yang mendukung pertumbuhan siswa di 

aspek pengetahuan, kecakapan dan karakter  akan mendukung terbentuknya generasi 

muda yang lebih siap untuk berpartisipasi dalam era global di era abad 21. Pendidikan 

entrepreneurship  memiliki tujuan membangun manusia Indonesia yang utuh dan 

unggul, siap mengisi abad 21 oleh karena itu selain materi akademis sekolah 

mengintegrasikan karakter, keterampilan kehidupan dan ICT (Information 

Communication Technology) yang telah menjadi teknologi utama abad 21 ke dalam 

kurikulum pembelajaran. 

     Keyakinan bahwa kewirausahaan bisa dilatihkan dan dibentuk melandasi penerapan 

pendidikan kewirausahaan di Sekolah Citra Berkat. Hal ini sejalan dengan apa yang 

dikatakan oleh Drucker (2002) dalam bukunya Innovation and entrepreneurship  



“Entrepreneurship  is neither a science nor an art. It is a practice. It has a knowledge 

base...” Kurikulum sekolah yang bermuatan nilai-nilai dan kecakapan kewirausahaan  

akan dapat membentuk generasi muda untuk lebih mandiri dan warga negara yang 

produktif. Pendidikan entrepreneurship  adalah topik penting abad 21 dan telah 

mendapat banyak sekali dukungan internasional untuk menjadi sebuah solusi masa 

depan untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Sekolah berkeyakinan bahwa 

pendidikan entrepreneurship  harus diintegrasikan ke dalam kurikulum tanpa 

mengurangi standar akademis yang telah ada, sehingga di masa depan kita dapat 

membangun generasi unggul yang memiliki semangat dan daya entrepreneurship  

apapun profesi yang mereka akan jalani. Lingkungan sekolah yang  unik dan dan 

terencana akan memberikan nilai tambah bagi proses belajar yang akan mendorong 

siswa untuk kreatif dan cakap. 

Sekolah Citra Berkat terdiri dari TK, SD, SMP, dan SMA menerapkan sistem 

pembelajaran yang diperkaya dengan kurikulum entrepreneurship  yang mana 

dilaksanakan melalui program of entrepreneurship (POE) sebagai implikasi pendidikan 

kewirausahaan dalam kerangka kerja dan profil yang berkelanjutan. Yang dimaksud 

berkelanjutan adalah ada suatu tahapan bekerja dan standar ekspektasi serta target 

profil  yang dibangun sejak dini dengan proses yang mengacu pada standar 

pembelajaran terbaik Ciputra Way. Program ini diharapkan dapat menghasilkan siswa 

yang sudah terbiasa dengan cara belajar dan iklim sekolah yang entrepreneurial. 

Sekolah sangat menghargai keunikan individu, potensi dan keberagaman dan 

memberikan ruang untuk mengekspresikannya. Hal ini membutuhkan inisiatif dan 

antusiasme siswa sehingga keinginan untuk maju datang selain dari sekolah utamanya 

dari siswa. Siswa Sekolah Citra Berkat telah membangun dan melatih dirinya sehingga 

memiliki kepercayaan diri dalam melakukan kegiatan kreatif dan mengarah kepada 

kecakapan kewirausahaan. Hal ini berjalan berkesinambungan mulai dari TK hingga 

jenjang SMA.  



POE merupakan suatu rangkaian program pendidikan entrepreneurship  yang 

berkelanjutan dari Kelompok Bermain (KB) sampai SMA, untuk melatihkan jiwa dan 

kecakapan kewirausahaan kepada semua siswa. secara khusus POE SMA dirancang 

sebagai berikut : 

1. Kewirausahaan JE Club di SMA diarahkan dengan landasan bahwa kurikulum 

sekolah yang bermuatan nilai-nilai dan keterampilan entrepreneurship  akan dapat 

membentuk generasi muda untuk lebih mandiri dan warga negara yang produktif. 

2. Pendidikan entrepreneurship  adalah topik penting abad 21 dan telah mendapat 

banyak sekali dukungan internasional untuk menjadi sebuah solusi masa depan 

untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Sekolah berkeyakinan bahwa 

pendidikan entrepreneurship  harus diintegrasikan kedalam kurikulum tanpa 

mengurangi standar akademis yang telah ada sehingga di masa depan kita dapat 

membangun generasi unggul yang memiliki semangat dan daya entrepreneurship  

apapun profesi yang mereka akan jalani. 

3. Semua kegiatan mengarah kepada terbentuknya profil siswa SMA yaitu Value 

Creator. Siswa diarahkan untuk jeli dalam melihat, mengidentifikasi, menganalisis, 

menemukan dan menciptakan nilai.  

4. Dengan ciri-ciri seorang entrepreneur  yaitu berani mengambil resiko, proaktif dan 

inovatif yang akan nampak dari proses pembelajaran, siswa dibentuk untuk 

mempunyai pola pikir yang kreatif dan inovatif dengan cara berpikir yang  utama 

adalah dengan  Ciputra Way serta cara-cara berpikir inovatif lain yang membantu 

siswa untuk lebih responsif, produktif dan berdampak. 

5. Pengenalan akan peluang yang dapat dikelola menjadi tindakan berdampak, dan 

menjadi kontribusi individu tidak hanya dalam lingkup keluarga, namun lingkungan 

sosial yang lebih luas.  

6. Penciptaan value baru berdasarkan informasi dan kebutuhan yang didapat dari 

target market.  

Fokus untuk POE di setiap jenjang adalah sebagai berikut: 



Grade 10 “Kepekaan terhadap permasalahan dan peluangnya” dengan target 

kompetensi: 

1. Mengelola target pribadi berdasarkan prinsip-prinsip entrepreneurship  

2. Mengelola proyek berdasarkan prinsip-prinsip entrepreneurship 

Grade 11 “Kerjasama atau sinergi” dengan target kompetensi: 

1. Mengembangkan produk 

2. Memahami prinsip-prinsip pengelolaan organisasi 

3. Mengembangkan pola kolaborasi 

Grade 12 “Pengembangan Proyek dan  Manajemen” dengan target kompetensi: 

1. Mengevaluasi kerjasama yang dilakukan 

2. Merencanakan kegiatan untuk memperkuat image proyek 

3. Menentukan peran-peran baru dalam organisasi 

4. Membuat model bisnis 

5. Menyajikan laporan akhir 

     Dengan target seperti yang tercantum di atas tentunya siswa membutuhkan suatu 

kondisi untuk siap melaksanakan POE. Kondisi tersebut antara lain adalah pola pikir, 

sikap, kecakapan dan pengetahuan sebagai modal awal untuk dapat mengerjakan POE 

sesuai dengan ekspektasi sekolah.  

     Siswa SMA Citra Berkat tidak hanya berasal dari siswa internal yaitu yang SMP Citra 

Berkat, namun juga dari sekolah yang lain. Siswa yang berasal dari SMP Citra Berkat 

sebelumnya telah terbiasa dengan cara belajar dan orientasi kewirausahan sehingga 

telah memiliki efikasi diri kewirausahaan.  Sebaliknya siswa dari sekolah lain, 

berdasarkan refleksi tahun-tahun sebelumnya, belum mendapatkan pengetahuan dan 

pengalaman belajar dengan orientasi kewirausahaan. Selama ini SMA Citra Berkat telah 

memfasilitasi siswa yang sedang mengelola POE dengan program fasilitasi untuk semua 

siswa kelas 10. Siswa wajib untuk melakukan konsultasi dengan fasilitator mulai dari 

penemuan dan pemantapan ide, hasil survey dan feedback serta strategi pengelolaan 

proyeknya. Dalam program ini setiap siswa memiliki 1 mentor yang mempunyai 



pengetahuan atau latar belakang yang sama dengan proyek yang sedang dikerjakan, 

sehingga dapat memberikan masukan ataupun panduaan yang sesuai. Para fasilitator 

akan menyesuaikan proses fasilitasi, dalam membimbing dan mengarahkan siswa serta 

memberikan penguatan, dengan siswa yang harus difasilitasinya, apakah dari dalam 

ataupun dari luar. Dalam pelaksanaanya ternyata hal tersebut tidaklah cukup untuk 

siswa baru. Karena siswa baru belum mendapatkan awal yang sama dengan siswa yang 

berasal dari dalam SMP Citra Berkat. 

Hal ini mempengaruhi proses belajar, dikarenakan input yang tidak sama dalam pola 

pikir dan bekal siswa. Input siswa baru akan sangat menentukan ketercapaian siswa 

baik dalam hal akademik maupun non akademik. Siswa yang berasal dari Sekolah Citra 

Berkat sudah dibentuk dengan program pembelajaran entrepreneurial sehingga siswa 

memiliki karakter, sikap, pola pikir dan pengetahuan entrepreneurship  dan siap  untuk 

memasuki tantangan berikutnya menuju profil yang diidealkan, dalam hal ini di SMA 

adalah menjadi “The Value Creator”.  Sedangkan siswa yang berasal dari luar Sekolah 

Citra Berkat pada umumnya lebih terlihat titik berat pada bidang akademik dan belum 

mendapatkan input baik pola pikir, pengetahuan, ataupun kecakapan entrepreneurship. 

Para siswa tersebut terbiasa dengan pola pembelajaran dimana kelasnya besar, klasikal 

dan berpusat pada guru. Dalam suatu pembelajaran kewirausahaan di awal masuk 

sekolah, untuk melihat kemampuan berpikir siswa, guru memberikan tugas siswa untuk 

membuat pertanyaan mengenai kue brownies. Siswa dari luar SMP Citra Berkat banyak 

membuat pertanyaan seputar hal-hal yang berhubungan dengan fitur atau asal usul, 

seperti apakah bentuk brownies saat ini, dari manakah asal kue brownies, tekstur serta 

warna. Sedangkan yang dari dalam Sekolah Citra Berkat membuat pertanyaan 

mengenai bahan apa yang paling cocok untuk dipadukan dengan kue brownies? 

Bagaimana strategi memasarkan kue brownies? Bagaimana resep membuat kue 

brownies yang cocok untuk orang tua? Bagaimana membuat kue brownies yang cantik 

dan menarik? Dari pertanyan diatas dapat dilihat kadar orientasi kewirausahaan siswa 

dari dalam Sekolah Citra Berkat dan dari luar Sekolah Citra Berkat.  



Dari sikap pada saat diskusi juga terlihat bagaimana siswa yang berasal dari dalam 

Sekolah Citra Berkat lebih siap dengan jawaban, tidak menolak serta mengajukan diri 

untuk menjawab pertanyaan. Hal ini berbeda dengan siswa yang dari luar SMP Citra 

Berkat dan cenderung menunggu ditunjuk. 

     Belajar adalah proses sadar yang melibatkan semua aspek yang dimiliki oleh 

individu, lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Proses dan hasil belajar siswa sangat 

dipengaruhi oleh pengetahuan yang telah dibangun sebelumnya sebelum mempelajari 

pengetahuan yang baru. Untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi, siswa harus  terlibat 

secara aktif dalam membangun pemahaman dari yang sudah didapatkannya dan 

menyusunnya dengan menghubungkan dengan keadaan saat ini. Sekolah dapat 

memfasilitasi ini dengan 2 cara yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk 

mengatasi kesulitan yang dihadapi siswa dan merancang pembelajaran yang diharapkan 

membuat siswa dapat menyusun kembali pemahamannya (Virginia, 1997). Sejalan 

dengan hal itu, proses belajar juga sangat berhubungan dengan kesiapan, latihan dan 

sikap yang akan menentukan respon individu, transfer ilmu pengetahuan dan proses 

belajar berlandaskan pada situasi yang sebelumnya dialami oleh individu.  

Dari proses dan hasil pembelajaran dari tahun ke tahun nampak  perbedaan yang 

cukup  menonjol antara siswa  baru dan siswa lama, baik dalam segi pengetahuan, 

kecakapan, pola pikir maupun karakter yang belum dimiliki oleh siswa baru terutama 

dalam pelaksanaan POE sebagai salah satu keunggulan akademis di SMA Citra Berkat. 

Beberapa hal yang juga menjadi kendala berhasilnya POE di SMA Citra Berkat  adalah 

siswa baru masih belum dapat melaksanakan POE dengan baik karena tidak pernah 

mendapatkan pendidikan kewirausahaan di sekolah sebelumnya. Siswa baru belum 

mempunyai bekal  yang disebut MASK (mindset, Attitude, Skill, Knowledge) 

entrepreneurship, yang pada akar penyebabnya adalah kurangnya pengetahuan dan 

motivasi untuk mengerjakan  proyek. Hal ini membawa perbedaan proses dan 

kecepatan belajar antara siswa dari luar Citra Berkat dan lanjutan dari SMP Citra Berkat.  



Setelah melakukan beberapa wawancara awal dengan siswa baru pada masa 

orientasi sekolah bulan Juli 2016, siswa baru merasa tidak percaya diri untuk melakukan 

POE karena belum mendapatkan pengetahuan dan pembinaan apapun mengenai 

kewirausahaan ini. Kewirausahaan adalah mengenai visi dan perubahan. Setiap individu 

yang akan terjun dalam kewirausahaan harus menyiapkan diri untuk hal tersebut dan 

landasannya adalah pengetahuan dan kecakapan yang cukup untuk menjalankan dan 

mencapai visinya. Kewirausahaan adalah mengenai inovasi dan perubahan, yang kental 

dengan mencipta dan mengelola visi serta mengomunikasikannya kepada orang lain. 

Kewirausahaan berkaitan dengan menjalankan kepemimpinan, memotivasi orang lain 

dan efektif untuk dapat mengajak orang lain ikut dalam perubahan tersebut (Kirby, A. 

David 2003:11). 

Untuk menjadi sosok dengan kecakapan tersebut diatas, siswa harus mempunyai 

efikasi diri sebagai modal untuk mengelola proyeknya. Siswa baru pada umumnya 

belum  memperlihatkan efikasi diri, bahkan dalam memulai proyek.  Hal itu berakibat 

pada kesulitan yang banyak ditemui oleh para siswa dalam mengerjakannya, sehingga 

prosesnya berat bagi para siswa baru. Pada akhirnya kualitas POE siswa tidak sesuai 

dengan standar yang diharapkan dan siswa mengerjakannya karena tuntutan mata 

pelajaran.  

Hal ini tidak mendukung visi sekolah untuk menjadi sekolah model dengan ciri khas 

entrepreneurship  dengan target sekolah yaitu unggul dalam akademik dan 

entrepreneurship, yang idealnya terdiri dari komunitas yang percaya akan program 

pendidikan entrepreneurship. POE seharusnya menjadi nilai tambah dan kebanggaan 

yang dikerjakan dengan respon yang baik dan motivasi yang tinggi. Seluruh siswa 

seharusnya mempunyai pengetahuan, sikap dan pola pikir entrepreneurial sesuai 

dengan profil yang diidealkan untuk mendukung berjalannya proyek sebagai latihan 

untuk kehidupannya di masa yang akan datang. 

Keberhasilan POE tergantung pada beberapa faktor seperti pengetahuan, 

kecakapan siswa, pola pikir, usaha, fasilitasi, motivasi dan pendekatan atau 



penyampaian dalam proses belajar mengajar. Kepercayaan akan kemampuan diri untuk 

mencapai target yang tinggi atau yang dikenal dengan nama efikasi diri menjadi hal yang 

sangat penting bagi siswa dalam mengerjakan POE. Dari hasil wawancara awal pada 

masa orientasi sekolah Juli 2016 karena belum mendapatkan pembinaan dan 

pengetahuan apapun mengenai kewirausahaan, siswa kurang percaya diri bahkan tidak 

bersemangat atau bingung dalam mengerjakannya. 

Tingkat motivasi, afektif, dan tindakan lebih didasarkan pada apa yang siswa 

percaya daripada apa yang ada. Oleh karena itu, keyakinan indivdu dalam melakukan 

sesuatu adalah sesuatu yang menarik untuk diteliti (Bandura, 1995). Hal ini 

membutuhkan rasa efikasi diri yang kuat untuk tetap menghadapi, menjalankan dan 

berorientasi pada tuntutan situasional, dibayangi oleh kegagalan, dan kemunduran yang 

memiliki dampak signifikan secara pribadi dan sosial. Memang, ketika orang dihadapkan 

dengan tugas mengelola tuntutan yang sulit di bawah situasi berat, orang-orang yang 

mempunyai rasa efikasi diri rendah menjadi lebih tidak menentu dalam pemikiran analitis 

mereka, menurunkan aspirasi mereka, dan pada akhirnya kualitas kinerja mereka 

memburuk (Wood dan  Bandura, 1989, dalam Bandura 1995). Dalam hal ini yang 

dirasakan oleh para siswa baru adalah situasi yang sulit karena mereka sama sekali 

belum mempunyai pandangan dan pemikiran akan POE di SMA Citra Berkat. Sementara 

itu keyakinan diri adalah motivasi yang kuat untuk mengerjakan sesuatu dan 

menghasilkan sesuatu sesuai atau bahkan lebih dari ekspektasi.  

Keyakinan diri memainkan peran kunci dalam regulasi diri motivasi. Motivasi paling 

banyak dihasilkan secara kognitif. Orang memotivasi diri dan mengarahkan tindakan 

mereka dengan latihan pemikiran. Mereka membentuk keyakinan tentang apa yang bisa 

mereka lakukan. Mereka akan bisa mengantisipasi kemungkinan hasil apa yang mereka 

lakukan. Mereka bisa menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri dan merencanakan 

program dari tindakan yang dirancang untuk mewujudkan tujuan yang bernilai. Selain itu 

mereka juga mampu memobilisasi sumber daya sesuai kebutuhan  dan mengukur 

tingkat upaya yang diperlukan untuk berhasil  (Bandura, 1995). Dapat dibayangkan 



apabila keyakinan diri ini belum dimiliki oleh siswa kita, apa yang harus mereka kerjakan 

dengan POE akan menjadi sesuatu yang keras dengan proses yang sulit.  

POE erat kaitannya dengan orientasi kewirausahaan, sedangkan pada siswa baru 

yang berasal luar SMP Citra Berkat masih belum memiliki orientasi kewirausahaan. 

Orientasi kewirausahaan antara lain adalah proaktif, inovatif dan keberanian mengambil 

resiko (Lumpkin dan Dess 1996). Hal ini terlihat dari cara bertanya, cara menjawab dan 

cara meresponi masalah dalam aktivitas sehari-hari diawal masuk sekolah.  

Apa yang dirasakan dan dialami oleh para siswa baru adalah hal yang normal dan 

alami. Bagaimanapun siswa seharusnya difasiltasi untuk dapat memperoleh 

pengetahuan dan kecakapan yang dibutuhkan untuk membangun efikasi diri dan 

menghasilkan POE yang sesuai dengan ekspektasi sekolah. Walaupun ada pelajaran 

kewirausahaan, peserta didiknya dari awal memiliki pemahaman, pengetahuan dan pola 

pikir yang berbeda  mengenai kewirausahaan,  seperti yang telah dikemukakan di atas.    

Ada yang berasal dari dalam Sekolah Citra Berkat dan dari luar Sekolah Citra Berkat. 

Yang berasal dari SMP Citra Berkat sudah terbiasa mengerjakan POE serta memahami 

siklus pembelajaran yang ada dalam POE. Sedangkan siswa dari luar SMP Citra Berkat 

sama sekali belum mengenal POE. Apabila diberikan pembelajaran yang sama dengan 

standar siswa dari luar SMP Citra Berkat, siswa yang berasal dari SMP Citra Berkat 

akan bosan karena mengalami pengulangan. Apabila pembelajarannya mengambil 

standar siswa yang berasal dari SMP Citra Berkat, siswa yang berasal dari luar SMP 

Citra Berkat akan sangat merasa kesulitan untuk mengikutinya. Hal ini yang membawa 

perbedaan antusiasme, motivasi dan pada akhirnya memengaruhi proses dan hasil 

POE. 

Oleh karena itu, salah satu kunci yang membantu siswa dari luar SMP Citra Berkat 

dapat mengerjakan POE dengan lancar adalah dengan menumbuhkan efikasi diri dalam 

kewirausahaan. Beberapa penelitian menemukan bahwa minat siswa dalam belajar 

kewirausahaan dan efikasi diri dalam kewirausahaan telah membuka kesempatan bagi 

siswa untuk belajar keterampilan kewirausahaan baru, yang mungkin berguna bagi 



masa depan mereka (Dyer, Gregersen, dan  Christensen, 2008: Haynie dan  Shepherd, 

2009).     

     Sekolah perlu memfasilitasi siswa dengan penyampaian dari suatu lingkungan belajar 

yang memungkinkan siswa untuk menerima pembelajaran yang sesuai dengan 

kebutuhan, minat, serta keadaan induvidu. Dengan adanya perbedaan pengetahuan dan 

pola pikir yang merupakan modal dasar untuk mengikuti pembelajaran kewirausahaan 

dan melaksanakan POE di SMA Citra Berkat,  diperlukan suatu program untuk 

memberikan fasilitasi yang bertujuan meningkatkan efikasi diri dan hasil POE ini.  

      Meningkatnya efikasi diri akan membawa target karakter entrepreneurial yang 

diharapkan. Pada dasarnya tidak ada batasan dan ukuran yang tetap untuk menetapkan 

karakter entrepreneurial.  Jadi, tidak ada keseragaman dan definisi standar untuk 

kewirausahaan. Bagaimanapun seringkali diharuskan bagi entrepreneurs untuk 

mempunyai karakteristik atau pola perilaku tertentu. (Kirby, A. David 2003:29).  

Dalam hal ini yang dibutuhkan para siswa baru yang berasal dari luar SMP Citra 

Berkat adalah 5 hal yang penting dalam efikasi diri kewirausahaan untuk mengelola dan 

menghasilkan proyek sesuai ekspektasi. POE akan berhasil apabila siswa siap, pada 

hakekatnya, ketika siswa melaksanakan POE siswa belajar menjadi entrepreneur cilik 

sesuai dengan perkembangan proyeknya. Profil entrepreneur adalah profil yang penuh 

percaya diri. Seperti yang diungkapkan Chell, Elizabeth. (2001:5) sebagai berikut 

“An entrepreneur believes in himself to succeed. If you do not believe in yourself, why 
bother to start a business? The entrepreneur’s confidence is based on his knowledge 
of the business. An entrepreneur develops his confidence and manages his venture 
risks through the accumulation of experience, knowledge, and contacts. With 
experience, knowledge and advice from mentors and friends an entrepreneur is able 
to make the right decisions at the right time.” 

 
      Berdasarkan uraian tersebut diatas jelaslah bahwa efikasi diri dalam kewirausahaan 

sangat penting bagi para siswa. Berkaca dari proses pembelajaran di tahun-tahun 

sebelumnya, siswa baru yang berasal dari luar SMP Citra Berkat perlu mendapat 

perhatian dan layanan khusus, untuk membantu mereka menyamakan pengetahuan dan 

kecakapan dengan siswa yang berasal dari dalam SMP Citra Berkat.  



Program POE akselerator adalah program yang sesuai untuk mengakomodasi 

kebutuhan siswa dan sekolah. Sasaran dari program tersebut adalah untuk memberikan 

dasar bagi siswa yang berasal dari luar SMP Citra Berkat yang membantu siswa untuk 

mendapatkan pemahaman dan pola pikir awal yang dibutuhkan untuk mengerjakan 

POE. Dengan adanya pemahaman awal yang menjadi landasan untuk pelaksanaan 

POE diharapkan siswa dapat meningkatkan efikasi diri dalam kewirausahaannya yang 

akan menumbuhkan antusiasme dan motivasi untuk suksesnya POE. 

     Nama akselerator diambil karena paling tepat untuk program yang dimaksudkan 

untuk meningkatkan pengetahuan dan kecakapan siswa dalam melaksanakan POE 

dengan dasar yang sama dengan siswa lama. Program akselerator dimaksudkan 

sebagai katalis yang memampukan siswa baru mengejar ketertinggalan dari siswa lama. 

Program ini diharapkan dapat  menjembatani kesenjangan tersebut, yang selama ini 

belum dikembangkan. Program ini bertujuan juga untuk memerkaya siswa dalam 

mengejar ketertinggalan. Program ini akan dirancang sesuai dengan kebutuhan harus 

diikuti oleh semua siswa baru yang berasal dari luar SMP Citra Berkat.  

     Menurut KBBI Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) 2008, akselerator (kata benda) 

adalah sesuatu (sarana) yang dapat menambah kecepatan. Akselerator berasal dari 

kata akselerasi yaitu proses mempercepat. Sesuai dengan namanya akselerator, 

program ini dimaksudkan untuk mempercepat pemahaman siswa untuk dapat mengelola 

POE, sehingga tidak mulai dari nol, lebih dapat mengikuti dan lebih cepat untuk 

mencapai landasan dasar pengerjaan POE sesuai dengan materi pembelajaran di 

Sekolah. 

     Nilai yang terkandung dalam program ini adalah visi personal, ekspektasi pribadi 

siswa dan orang tua, serta motivasi dalam melaksanakan program of entrepreneurship 

(POE). Sedangkan hasil yang diharapkan adalah meningkatnya kepercayaan atau 

efikasi diri siswa dalam mengerjakan POE. Program ini juga sebagai layanan kepada 

siswa dan orang tua yang berasal dari luar SMP Citra Berkat supaya dapat mengikuti 



dan melaksanakan POE dengan baik dan lancar serta mencapai awal yang sama 

dengan siswa lama. 

Siswa seharusnya melaksanakan POE sebagai suatu nilai tambah yang akan 

memperkaya dirinya dalam menghadapi tantangannya ke depan. POE telah disusun 

sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi kebutuhan siswa dan melatih siswa 

untuk memperoleh kecakapan-kecakapan penting yang akan sangat berperan dalam 

kehidupan selanjutnya.  

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah dikemukakan diatas, tesis ini memuat beberapa masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah strategi, tahap-tahap, dan alat evaluasi pengembangan POE 

akselerator dalam meningkatkan efikasi diri dalam kewirausahaan pada siswa baru 

yang berasal dari luar SMP Citra Berkat? 

2. Kendala-kendala apakah yang ditemui dalam proses pengembangan POE akselerator 

dalam meningkatkan efikasi diri dalam kewirausahaan pada siswa baru yang berasal 

dari luar SMP Citra Berkat? 

3. Apakah pengembangan POE akselerator dapat meningkatkan efikasi diri dalam 

kewirausahaan pada siswa baru yang berasal dari luar SMP Citra Berkat? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian pada tesis ini adalah  

1. Menemukan strategi, tahap-tahap, dan alat evaluasi pengembangan POE akselerator 

dalam meningkatkan efikasi diri dan orientasi kewirausahaan siswa baru yang berasal 

dari luar SMP Citra Berkat 

2. Mengungkapkan kendala-kendala yang ditemui dalam proses pengembangan POE 

akselerator dalam meningkatkan efikasi diri dan orientasi kewirausahaan siswa baru 

yang berasal dari luar SMP Citra Berkat 



3. Mengamati kemungkinan POE akselerator untuk dapat meningkatkan efikasi diri dan 

orientasi kewirausahaan siswa baru yang berasal dari luar SMP Citra Berkat 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

     Penelitian ini dilakukan dengan setting yang nyata berdasarkan masalah yang 

ditemukan dan ditujukan untuk dapat menutup kesenjangan yang terjadi antara siswa 

lama dan siswa baru. Oleh karena itu penelitian ini bermanfaat untuk memberikan 

peningkatan dan penguatan akan keberhasilan Program of entrepreneurship  di SMA 

Citra Berkat. Serta diharapkan dapat membuktikan bahwa program POE Accelerator 

dibutuhkan untuk menyeimbangkan kemampuan, sikap dan pola pikir antara siswa lama 

dan siswa baru. 

     Penelitian ini didedikasikan untuk berhasilnya kurikulum entrepreneurship  yang telah 

dirancang dan dicanangkan oleh Ciputra Grup sebagai bentuk sumbangsih dan peran 

serta aktif membangun bangsa. 

 

1.5 Ruang lingkup 

     Penelitian ini diaplikasikan dalam suatu program untuk siswa dan murid baru dalam 

tahapan yang disusun secara komprehensif dan sistematis di lingkungan SMA Citra 

Berkat, untuk lingkungan internal pada sampel siswa sebanyak 21 siswa. Waktu 

pelaksanaan selama 1 semester mulai Agustus sampai November. Sedangkan siswa 

yang akan menjadi obyek penelitian adalah siswa yang berasal dari luar SMP Citra 

Berkat. 

     Program ini dilaksanakan oleh SMA Citra Berkat dengan dukungan dari sekolah dan 

telah menjadi program pengembangan awal tahun, dilaksanakan oleh kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, para guru sebagai fasilitator dan pengajar dan oleh para murid 

baru dari luar SMP Citra Berkat sampel dengan jumlah populasi 21 siswa. 

      Pelaksanaan program ini disesuaikan dengan alokasi waktu yang ada di sekolah dan 

dengan program sekolah dan mengambil jam setelah sekolah untuk pengayaan 



materinya serta pada jam istirahat untuk fasilitasi atau konsultasi dengan guru 

fasilitatornya. 

 


