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PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah memberi petunjuk dan

kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan makalah yang berjudul

” USAHA PENINGKATAN MUTU SEKOLAH MUHAMMADIYAH
DENGAN KEWIRUSAHAAN (ENTERPRENEURSHIP)   PADA JENJANG
PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA).”

Penulis memahami bahwa mutu sekolah harus ditingkatkan dengan beberapa aspek

yang di antaranya adalah dengan menerapkan enterpreneurship di sekolah sekolah

Muhammadiyah.

Pada akhir kegitan diklat kepemimpinan di laksanakan Kunjungan Kerja Lapangan

(KKL) yangdiselenggarakan di salah satu perguruan Muhammadiyah yang terletak

di Bandar Lampung yatiu Komplek perguruan Muhammadiyah Labuhan ratu.

Penulis merasa bahwa kewirausahaan adalah keharusan bagi sekolah

Muhammadiyah dalam membantu pendanaan pendidikan.

Penulis menyadari bahwa  penulisan makalah ini sangatlah miskin informasi,

sehingg kurang baik, namun setidaknya mampu menggugah semangat para pimpinan

sekolah untuk melaksanakan kerwirausahaan di sekolah sekolah Muhammadiyah

sesuai kultur dan potensi daerah masing masing

Metro,   Februari 2009-03-01

Penulis



USAHA PENINGKATAN MUTU SEKOLAH MUHAMMADIYAH DENGAN
KEWIRUSAHAAN (ENTERPRENEURSHIP)   PADA JENJANG

PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA).

Oleh :  M. Nurissalam, S.Si
(utusan SMA Muhammadiyah I Metro)

I. PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Sejalan dengan diberlakukannya sistem kurikulum di Indonesia yang

dikenal dengan istilah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

maka sekolah dalam hal ini adalah penyelenggara pendidikan pada satuan

pendidikan mempunyai peran besar dalam menentukan nasib dan prestasi

untuk kemajuan sekolahnya.

Seiring itu pula sekolah sekolah harus mempunyai ciri dan karakteristik

sendiri yang unik dan dikenal sebagai icon sekolah tersebut.  Oleh karena

itu sekolah hendaknya mampu memberi suasan dan  dan bentuk yang

diinginkan sekolah yang termuat dalam visi misi sekolah. Sekolah juga

diharapkan mampu membiayai penyelenggaraan pendidikan baik atas

dukungan pemerintah, komite dan wali murid. Tetapi hendaknya mampu

menghasilkan terobosan terobosan yang dapat mendapatkan pembiayaan

yang memadai dalam mewujudkan visi dan misi sekolah.



Sekolah dalam persyarikatan Muhammadiyah harus memegang peran

penting dalam peningkatan mutu dan program nasional yaitu

mencerdaskan bangsa, mampu menyelenggaran pendidikan yang layak

bagi masyarakat umum dan khususnya warga muhammadiyah serta

memberi nuansa islam yang  sebenar benarnya..  Oleh karena itu

karakterisitik dan ciri sekolah Muhammadiyah harus benar benar kental

dan dikenal masyarakat secara menyeluruh dan mampu memberikan

fasilitas dan layanan dalam misi penyelenggaran pendidikan

Muhammadiyah yang merupakan tempat  dakwah demi tegaknya ajaran

islam.

Hal penting dari implementasi pendidikan persyarikatan Muhammadiyah

adalah pembiayaan, maka pembiyaan adalah faktor yang sangat dominan

dalam pencapaian target target  pencapain visi mii sekolah.

TUJUAN

1. Memberi  sumbangan pemikiran kepada sekolah tingkat SMA dalam

menggali pendanaan pembiayaan pendidikan.

2. Sebagai impuls dan rangsangan berpikir kepada pimpinan sekolah

dalam mengembangkan potensi yang dimiliki berdasar kultur dan

daerah masing masing

3. mengubah pola pikir pimpinan sekolah  dalam hal ketergantungan

pembiayaan yang bersumber dari wali murid/komite/persyarikatan,

melainkan menggali dana dari potensi sekolah



II. LANDASAN PEMIKIRAN

Sesuai  Permendiknas no 22 tahun 2006 tentang standar isi (SI) bahwa target

kurikulum yang dicapai adalah memenuhi materi minimal, tingkat kompetrnsi

minimal dan standar kelulusan minimal maka penyelenggaraan pendidikan  harus

memenuhi setidaknnya   standar minimal.

Permendiknas no 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah yang harus

memenuhi 5 stanar kompetensi di antaranya adalah kompetensi kewirausahaan.

Selain kompetensi kepribadian manajeral, sosial dan supervisi.

Pada permendiknas  no 19 tahun 2007 tentang standar pengelolaan disebukana

bahwa penyusunan dan pencairan anggaran, serta penggalangan     dana di luar dana

investasi dan operasional, maka sekolah berhak mengatur dan membuat kerja sama

untuk mendanai kegiatab belajar disekolah.

Fungsi dan peran kader Muhammadiyah salah satunya adalah menggerakkan

organisasi dan Jamaah , anggota dan simpatisan muhammadiyah untuk selalu

menengakkan dan menjunjung tinggi  agama islam dengan kata lain kader

muhamadiyah lah yang akan menentukan hidup mati dan maju mundurnya

muhammadiyah.  Terkait dengan itu amal usaha muhammadiyah yang bergerak



dalam pendidikan harus  mampu menggerakkan komponen dan potensi yang

dimiliki sekolah dalam rangka menghidup hidupi muhammadiyah.

.Berdasarkan hasil Kunjungan Kerja Lapangan di SMA Muhammadiyah 2 Bandar

Lampung, potensi kerwirausahaan adalah tersurat dalam sekolah. Yaitu dalam visi

sekolah SMA Muhammadiyah 2 Bandar Lampung ”Membentuk pribadi Muslim

yang berakhlak mulia, unggul dalam ilmu pengetahuan , teknologi dan seni budaya,

dan dijabarkan  dalam misi sekolah menerapkan manajemen partisipasi dengan

seluruh warga  serta mengembangkan pendidikan berbasis keungggulan lokal.  Hal

ini menunjukkan jiwa kewiruausahaan sekolah sudah menjadi landasan sekolah.

Nilai nilai islam harus menjadi ruh kegiatan pendidikan,  nuansa yang penuh dengan

ajaran islam .  Penggeraknya adalah prinsip prinsip kemuhamadiyahan.  D i dalam

Muqaddimah AD Muhammadiyah disebutkan:

1) Hidup manusia harus berdasar tauhid, ibadah, & taat kepada Allah;

2) Hidup manusia bermasyarakat;

3) Mematuhi ajaran-ajaran agama Islam dengan keyakinan dengan keyakinan

Islam itu satu-satunya landasan kepribadian dan ketertiban bersama untuk

kebahagiaan dunia dan akhirat. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama

Islam dalam masyarakat adalah kewajiban sebagai ibadah kepada Allah dan

ihsan kepada kemanusiaan;

4) Ittiba’ kepada langkah perjuangan Nabi Muhammadd SAW;

5) Melancarkan amal-usaha dan perjuangan dengan ketertiban organisasi.

Muhammadiyah adalah Gerakan Islam dan Dakwah Amar Ma’ruf Nahi Munkar,

beraqidah Islam dan bersumber pada Al-Qur’an dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja

untuk terwujudnya masyarakat utama, adil, makmur yang diridhoi Allah s.w.t.

untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan kholifah Allah di

muka bumi.



III. PEMBAHASAN

A. POTENSI SEKOLAH

Pimpinan sekolah harus peka dan memahami, mengetahui dan mampu

membidik potensi daerah/kultur sekolah untuk menggali sumber dana

yang besar. Setiap daerah dan kota mempunyai keunggulan keunggulan

daerah.  Pimpinan sekolah hendaknya memanfaatkan seoptimal

mungkin potensi sekolah yang dimiliki dan dikelola dengan sebaik

baiknya . Sebagai ilustrasi:

       (1). Sekolah yang terletak pada daerah persawahan, maka sekolah

dapat melakukan berbagai hal terkait pengelolaan dan

optimalisasi daerah diantaranya;

a.  membuka muatan lokal pada sekolah dalam hal pengelolaan

hasi pertanian misalnya, membuat minuman jahe kemasan,

membuat makanan seperti keripik, membuat aneka  nata misalnya

nata de coco, nata de casava dll.  Membuat  bibit bibit pertanian

dan lain lain.

b.  membuat sumber pupuk alam yang lebih murah dan  mudah

diperoleh.



Dalam pelaksanaannya  jangan sampai mengesampingkan tujuan

penyelenggaran satuan pendidikan.  Siswa di ajak untuk bisa

memanfaatkan hasil hasil pertanian daerah sehingga menjadi

bekal bagi siswa itu sendiri.  Dalam hal teknis siswa tidak

diterjunkan langsung tatapi stoke holder sekolah memegang peran

penting dalam hal pelaksanaan kegiatan.

(2)   Sekolah yang berada pada lingkungan pengrajin, seperti pengrajin

tapis, pengrajin topi, tas, kerang atau pengrajin hiasan hiasan,

maka mutan lokal  sekolah tersebut  menitik beratkan pada kultur

barang barang kerajinan. Atau dalam hal pemasaran.  Dan bahkan

justru ketika sekolah mampu memberi nama produk barang hasil

kerajinan tersebut sekolah semakin dikenal di masyarakat luas

dan tentunya akan berdampak positif terhadap kepercayaan

masyarakat terhadap sekolah tersebut.

(3) Sekolah yang berada pada daerah perkotaan, sekolah memanfaatkan

potensi tersebut untuk bergerak pada sektor industri perdagangan

atau indurstri jasa.  Misalanya sekolah membuat sejenis koperasi

atau mini market yang menyediakan barang barang yang diperlukan

masnyarakat sekitar,  pada sektor industri jasa misalnya membuat

rental mobil, sound system, atau rental tenda.  Jasa penyiaran radio

lokal atau tv lokal menjadi alternatif pemilihan bentuk

kewirausahan kekinian.  Ini menunjang kepada kreatifitas siswa.

Jasa pembuatan desain cetak undangan, atau jasa gedung aula

sekolah untuk kegiatan masyarakat umum, undangan pernikahan,

atau acara acara resmi.

(4) Sekolah yang berbasis teknologi ICT juga bisa bergerak dalam hal

jasa pelayanan teknologi seperti medidrikan warnet untuk siswa

sendiri atau masyarakat, membuka web site untuk keperluan



promosi, atau memberi pelatihan pelatihan teknologi ICT kepada

sekolah di tingkat di bawahnya (SD atau SMP) sehingga selain

dana dihasilkan juga menjadi mediator  dalam hal  kepercayaan

untuk penerimaan murid baru.

(5) Sekolah  pada daerah pantai mampu menunjukkan eksistensinya

kepada hasil pengolahan laut misalanya kerajinan tangan dari

kerang, atau perikanan, menyewakan jasa tranporatai laut dan lain

sebagainya

(6) Sekolah pada daerah perkebunan. Sekolah harus menjadi solusi dari

masyarakat sekitar terutama pengolahan hasi perkebunan

misalanya sekolah mampu mengelola hasil perkebunan, mengolah

minyak kelapa, mengolah minyak nilam, mengolah minyak serai,

atau memanfaatn pepaya untuk bahan dasar saus dan sebagainya

(7) Sekolah pada sektor daerah terpencil.  Sekolah bisa memberi

industri jasa misalnya jasa angkutan, jasa listrik ( membangun alat

pembangkit listrik ) atau membuat toko serba ada.

Hal hal yang di maksudnya di atas jangan menjadi persepsi yang seolah olah

sekolah memprioritaskan interpreneruship (kewirausahaan) tetapi sekolah

harus bertindak balance terhadap tugas pokok sebagai penyelenggara sekolah

tetapi juga mengelola potensi daerah.  Kepala sekoalah dan guru serta staf dan

murid murid harus saling ber kolaborasi memajukan pendidikan dan

enterpreneurship.

Keuntungan sekolah selain financial yang di dapatkan juga berdampak positif

terhadap anak didik maupun masyarakat disekitar.  Anak didik menjadi lebih

peka terhadap potensi daerah dan mempunyai skill dasar untuk

mengoptimalkan daerahnya.  Masyarakat menjadi lebih termotivasi dan

terbimbing dalam memajukan perekonomian daerah.



Kehadiran sekolah Muhammadiyah yang mempunyai segudang pengalaman di

negeri ini diharapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan enterpreunerusihip.

Perguruan Muhammadiyah yang sudah terbentuk sebelum repubik ini lahir

akan menjadi lebih  berpengalaman dalam penguasaan medan daerah tempat

dididrikan perguruan Muhammadiyah pada tiap daerah.

B. TEKNIK PE;LAKSANAAN

Kewirausahaan (enterpreneurship) di sekolah sekolah Pergururan

Muhammadiyah dalam implementasinya harus mengacu kepada beberapa

hal di atnaranya:

1.  Tujuan utama perguruan Muhammadiyah adalah melaksankan tugas

pokonya yaitu pendidikan, sehingga jangan sampai kebijakan

enterpreneurship meninggalkan tugas pokok sekolah tersebut

2. Kebijakan kebijakan yang diambil harus berdasar analisis  yang real

dan logis dalam membidik potensi daerah/skolah

3. enterpreneurship adalah selain mencari sumber dana juga menjadi

ajang berlatih  untuk seluruh komponen sekolah

4. Dalam kerja harian sekolah tidak memanfaatkan stoke holder terkait

sehingga tidak mengganggu kerja dan rutinitas guru, kerjyawan dan

siswa

5. menganalisis dampak lingkungan baik lingkungan alam maupun

lingkungan masyarakt terhadap enterpreneurship yang

dikembangkan.

6. manajemen keuangan jelas dan transparan dan bersifat akuntanble

                        kegiatan berkesinambungan



C.    HAL HAL YANG HARUS DI HINDARI DALAM PENERAPAN
KEWIRAUSAHAAN

1.  Menonjolkan kegiatan kewirausahaan  sekolah dari pada pendidikan

formal

2.  Menjadikan enterpreneurship sebagai usaha untuk menguntungkan diri

sendiri

3.  KehadIran enterpreneruship di sekolah menjadi penghacur usaha kecil

dan menengah masnyarakat sekitar.

4.  merusak dan mencemari lingkungan baik alam maupun masnyarakat

5.  pembukuan yang tidak transparan

6.  memberi upah kepada pekerja dengan tidak proporsional

7.  melupakan dakwah islam di sekolah



IV. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1   Perguruan Muhammadiyah yang bertujuan sebagai tampat pendidikan  juga

adalah lahan dakwah Muhammadiyah,  tidak terlepas dengan pendanaan dan

pembiayaan sekolah. Sehingga pimpinan sekolah harus mampu membuat

terobosan terobosan untuk pembiayaan sekolah.

2.   Jiwa kewirausaan harus ditumbuhkembangkan di sekolah muhammadiyah

3.  Enterpreneurship (kewirausahaan) sekolah harus menyesuakian dengan

kultur dan potensi daerah sehingga dapat dikembangkan lebih optimal

4.  Penerapan sistem manajeman yang tersetrukur, transaparan dan dapat

dipertanggung jawabkan menjadi kunci suksesnya enterpreneurship

SARAN

 Peningkatan mutu sekolah tanpa di landasi pendanaan sekolah yang memadai

sulit dilaksanakan.  Kewirausahaan adalah salah satu dari berbagai solusi..

penerapan kewirausahan yang baik berdampak positif terhadap perkembangan

sekolah, namun jika pelaksanaan menyimpang dari tujuan semula, maka akan

menjadi dampak negatif yang  justru  mengakibatkan kehancuran sekolah.  Sikap



demokratis, bekerja sebagai team sekolah, pembukuan yang baik, bukan untuk

keuntungan pribadi dan adil adalah kunci keberhasilan kewirausaan di sekolah.

PENUTUP

Mutu sekola Perguruan Muhammadiyah  dapat ditingkatkan pada berbagai segi di

atnaranya adalah kewirausahaan.  Makalah ini sedikit menyajikan gambaran tentang

kewirausaan.  Semoga bermanfaat.  Amien.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada

kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang munkar;

merekalah orang-orang yang beruntung.”


