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KATA PENGANTAR 
 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Program madrasah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaannya 

dilakukan secara bertahap. Hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan pendidikan 

madrasah yang maju kualitasnya, mandiri, dan berkepribadian mulia. Untuk mempercepat 

peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah, maka diawali dengan peningkatan 

kompetensi sumber daya manusianya yang mengelola madrasah, yaitu kepala madrasah 

khususnya, selain guru.  

Kepala madrasah memiliki peran strategis dalam memacu madrasah bergerak maju 

dengan meningkatkan pengembangan madrasah, membangun lingkungan belajar yang 

inklusif dan aman, serta berkolaborasi dengan fokus pada hasil belajar yang efektif dan 

holistik. Peran penting bagi kepala madrasah perlu ditopang dengan kompetensi yang 

relevan untuk mencapai hasil yang diinginkan.  

Agar dapat melaksanakan tugas utamanya dengan baik, seorang kepala madrasah 

perlu meningkatkan kompetensi dan kinerjanya secara bertahap, berjenjang, dan 

berkelanjutan melalui Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) guru.  

Kegiatan PKB tahun 2021 dilaksanakan dengan baik. Banyak umpan balik yang 

konstruktif didapatkan selama pelaksanaan, terutama untuk perbaikan dan peningkatan 

materi dalam modul. Untuk itu saya menyambut baik revisi modul pada tahun 2022 ini 

sebagai panduan semua pihak dalam melaksanakan program PKB yang lebih baik. 

Peningkatan kompetensi Kepala madrasah merupakan salah satu fokus upaya 

Kementerian Agama, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dalam 

meningkatkan kualitas madrasah melalui pelatihan yang berorientasi keterampilan berpikir 

tingkat tinggi, kontekstual, dan terintegrasi dengan nilai-nilai keislaman. Program PKB 

dilakukan mengingat luasnya wilayah Indonesia dan kualitas pendidikan yang belum merata, 

sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif, merata, dan tepat sasaran.  

Modul ini dikembangkan mengikuti arah kebijakan Kementerian Agama yang 

menekankan pada pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau 

higher order thinking skills (HOTS), terintegrasi dengan nilai-nilai keagamaan dan 

penggunaan perangkat Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), serta aplikasi/platform 

pembelajaran digital.  

Keterampilan berpikir tingkat tinggi adalah proses berpikir kompleks dalam 

menguraikan materi, membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan 



membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar. Sementara, 

nilai-nilai keagamaan diintegrasikan dalam pembelajaran sebagai hidden curriculum



sehingga tercipta generasi unggul sekaligus beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. 

Pengintegrasian TIK dan penggunaan aplikasi/platform pembelajaran digital dalam proses 

pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan dalam bidang TIK (ICT literacy), 

meningkatkan efektivitas, efisiensi dan membuat proses pembelajaran menarik. 

Sasaran Program PKB ini adalah seluruh kepala madrasah di wilayah NKRI yang 

tergabung dalam komunitas kepala madrasah, yaitu KKM (Kelompok Kepala Madrasah). 

Model pembelajaran yang digunakan dalam modul ini adalah melalui moda Tatap Muka In-

On-In. Pelatihan dengan pola in-on-in terdiri dari kegiatan in-service learning, on the job 

learning, dan in-service learning dan memberikan keleluasaan kegiatan dilaksanakan dengan 

moda dalam jaringan (daring) serta hybrid/blended, sehingga kepala madrasah tidak harus 

meninggalkan tugas utamanya di madrasah. 

Semoga modul ini dapat digunakan dengan baik sebagaimana mestinya sehingga 

dapat menginspirasi kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya. Kami ucapkan terima 

kasih atas kerja keras dan kerja cerdas para penulis dan semua pihak terkait yang dapat 

mewujudkan modul ini. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai dan memudahkan upaya 

yang kita lakukan. Aamiin. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 

Jakarta, Agustus 2022  

An. Direktur Jenderal,  

Direktur Guru dan 

Tenaga Kependidikan Madrasah,  

 

 

Muhammad Zain 

  





 
 

1 
 

DAFTAR ISI 

 
KATA PENGANTAR....................................................................................................................................... iii 

Pengantar Modul ......................................................................................................................................... 2 

Latar Belakang .......................................................................................................................................... 2 

Tujuan Modul ........................................................................................................................................... 2 

Modul dan Isi ........................................................................................................................................... 2 

Manfaat Modul ........................................................................................................................................ 3 

Sasaran Modul ......................................................................................................................................... 3 

Pola Pembelajaran ................................................................................................................................... 3 

Petunjuk Penggunaan Modul ................................................................................................................... 5 

Kompetensi Kewirausahaan......................................................................................................................... 8 

Pendahuluan ............................................................................................................................................ 8 

Tujuan dan Hasil Belajar........................................................................................................................... 8 

Sumber dan Bahan ................................................................................................................................... 9 

Waktu ....................................................................................................................................................... 9 

TIK ............................................................................................................................................................ 9 

Alur Pembelajaran ................................................................................................................................. 10 

Langkah – Langkah Kegiatan In Service Learning 1 .................................................................................... 11 

Topik 1. Konsep Kewirausahaan ............................................................................................................ 11 

Topik 2. Praktik Baik Kewirausahaan ..................................................................................................... 12 

Topik 3. Eksplorasi Kewirausahaan Kreatif di Madrasah ....................................................................... 12 

Langkah – Langkah Kegiatan On the Job Learning  .................................................................................... 14 

Langkah – Langkah Kegiatan In Service Learning 2 .................................................................................... 16 

Glosarium ................................................................................................................................................... 47 

Daftar Pustaka ............................................................................................................................................ 48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pengantar Modul  

 

Latar Belakang  
Peran strategis kepala madrasah untuk mewujudkan madrasah yang maju berkorelasi 

dengan dimensi kompetensi kepala madrasah, salah satunya adalah kompetensi 

kewirausahaan. Dimensi kompetensi kewirausahaan kepala madrasah meliputi gagasan 

kewirausahaan, sikap kewirausahaan, kemampuan kewirausahaan, kepekaan menangkap 

peluang, keberanian mengambil inisiatif, serta kreatif dan inovasi produk.  

Dimensi kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dalam konteks pendidikan bermakna 

kewirausahaan sebagai sumber belajar, ditekankan pada jiwa, nilai-nilai, dan semangat 

kewirausahaan untuk kepentingan pendidikan yang bersifat sosial, selain itu fokus 

kewirausahaan lebih ke aspek sifat-sifatnya, misalnya kepala madrasah yang inovatif, kreatif, 

bekerja keras, memiliki motivasi yang kuat, pantang menyerah dan fokus pada solusi terbaik, 

serta memiliki naluri jiwa kewirausahaan 

Oleh karena itu, untuk mewujudkan salah satu kompetensi kewirausahaan bagi kepala 

madrasah, maka modul ini dikembangkan untuk mendukung program dari Direktorat Guru 

dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, dan 

Kementerian Agama Pusat yang akan dilaksanakan dalam forum PKB bagi kepala madrasah 

melalui KKM.  

Modul dikembangkan dengan prinsip pembelajaran andragogi, mengintegrasikan nilai-nilai 

keislaman, kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial (GEDSI), pola pikir berkembang 

(growth mindset), High Order Thinking skills (HOTS), serta integrasi dan penggunaan 

perangkat Teknologi – Informasi - Komunikasi dan aplikasi/platform pembelajaran digital.  

 

Tujuan Modul  
Tujuan umum modul ini adalah:  

1. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan kepala madrasah.  

2. Menfasilitasi sumber belajar kepala madrasah dalam mengembangkan kegiatan 

pelatihan berbasis kewirausahaan. 

 

Modul dan Isi 
Modul ini terdiri dari dari beberapa topik pembelajaran untuk mendukung peningkatan 

kompentensi kepala madrasah. Berikut deskripsi modul :  

Topik Deskripsi Topik Pembelajaran 

Konsep Kewirausahaan  Topik ini membantu kepala madrasah memahami 

konsep dan karakteristik kewirausahaan.  

Merefleksikan Kewirausahaan Topik ini membantu kepala madrasah memahami 

pelaksanaan kewirausahaan melalui berbagai 

praktik baik yang telah dilaksanakan. 
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Pengembangan Kewirausahaan 

Kreatif 

Topik ini membantu kepala madrasah untuk 

mengembangkan kegiatan kewirausahaan 

berbasis ‘ekonomi kreatif’.  

 

Manfaat Modul  
Manfaat yang ingin dicapai:  

1. Sebagai sumber belajar bagi kepala madrasah untuk meningkatkan jiwa 
kewirausahaannya.  

2. Sebagai sumber bagi kepala madrasah untuk mengembangkan pola pikir berkembang 
dalam mengembangkan jiwa dan kompetensi kewirausahaan yang berbasis masalah dan 
mendapatkan ide solusi yang tepat.  

3. Sebagai acuan bagi kepala madrasah untuk merencanakan, melaksanakan, dan 
mengevaluasi program-program pengembangan kewirausahaan di madrasah.  

4. Sebagai bahan kepala madrasah untuk melakukan assessment mandiri guna 
meningkatkan kompetensinya.  

 

Sasaran Modul  
Modul ini telah disusun secara spesifik untuk para fasilitator/pelatih untuk digunakan 

sebagai panduan melatih kepala madrasah tingkat MI, MTs, dan MA di Indonesia, serta 

mendukung para fasilitator/pelatih untuk melakukan pembelajaran dewasa dan proses 

belajar dalam rangka mencapai hasil akhir pembelajaran yang diharapkan dengan baik. 

Secara spesifik, sasaran modul ini sebagai berikut:  

 Instruktur/Fasilitator nasional, provinsi, dan kabupaten/kota 

 Kepala Madrasah 

 Forum KKM Kabupaten/Kota 

 

Pola Pembelajaran 
Kegiatan Pembelajaran untuk menyelesaikan setiap topik dengan pendekatan In-On-In 

dilakukan melalui moda tatap muka dan atau daring (dalam jaringan menggunakan aplikasi 

yang tersedia, misalnya Zoom atau Google Meet), sebagai berikut: 

a. Kegiatan In Service Learning 1 (IN-1) : Kegiatan ini disarankan dilakukan secara tatap 

muka untuk mengkaji materi bersama fasilitator dan teman sejawat. Terdapat beberapa 

kegiatan yang dilakukan, antara lain:  

1) Mengerjakan Pre-test  

2) Mempelajari standar kompetensi kepala madrasah, kompetensi kewirausahaan, 

indikator kompetensi kewirausahaan dan target kompetensi. Dilanjutkan dengan 

mempelajari ruang lingkup materi, konten materi ajar dan mendiskusikan materi 

ajar yang esensi, sulit atau yang memerlukan pendalaman. 

3) Mengkaji desain kegiatan pembelajaran kewirausahaan yang sudah dirancang 

dengan pertimbangan fleksibilitas, kondisi kontekstual madrasah, potensi, dan 

karakteristik peserta. 



4) Mempelajari instrumen Lembar Kerja (LK) peserta, instrumen penilaian proses dan 

hasil belajar. Penilaian bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta melalui 

ketercapaian indicator. 

5) Melakukan kegiatan pengembangan mandiri yang sifatnya pilihan terbuka bukan 

suatu keharusan melalui pengayaan pengalaman.  Fokusnya pada meningkatkan 

proses keterampilan berpikir kritis dan bernalar kepala madrasah. Kegiatan belajar 

diawali dengan identifikasi masalah, menemukan akar masalah, rencana 

penyelesaian masalah dalam kewirausahaan yang ada nilai kebaruannya. Peserta 

diharapkan mengembangkan Penelitian Tindakan Madrasah (PTM) secara mandiri, 

sebagai upaya solusi di madrasah masing-masing. 

b. Kegiatan On the Job Learning (ON). Pada tahap ini, peserta akan:  

1) Mengkaji kembali uraian materi secara mandiri dan melakukan tindak lanjut 

kegiatan, sebagaimana penugasan yang diberikan dalam Lembar Kerja (LK)  dan 

instrument lainnya yang telah disampaikan pada kegiatan sebelumnya.  

2) Membuat catatan-catatan atau foto selama pelaksanaan sebagai bahan refleksi pada 

kegiatan In Service Learning 2, yang dapat digunakan pula sebagai data hasil PTM 

(Penelitian Tindakan Madrasah). Semua hasil kegiatan dilampirkan sebagai bukti 

fisik ontentik bahwa peserta telah menyelesaikan seluruh tugas on di madrasah. 

c. Kegiatan In Service Learning 2. Tahap ini dilakukan secara tatap muka atau daring (dalam 

jaringan/online) bersama fasilitator dan teman sejawat untuk melaporkan hasil kegiatan ON. 

Kegiatan meliputi:  

1) Berbagi hasil/data kegiatan ON untuk menjadi bahan diskusi dan memperkaya 

realisasi kegiatan ilmiah kepala madrasah.  

2) Refleksi untuk perbaikan dan pengembangan program berikutnya.  

3) Mengumpulkan data dan informasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, 

refleksi dan tindak lanjut. Semua proses termasuk penilaian dan pengukuran hasil 

pembelajaran melalui kegiatan presentasi laporan OJL dan penilaian dokumen 

laporan. 

4) Ujilah capaian kompetensi Anda dengan mengerjakan soal post test, kemudian 

cocokkan jawaban Anda dengan kunci jawaban yang tersedia di bagian akhir modul. 
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Alur Pembelajaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petunjuk Penggunaan Modul 
Modul ini menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa. Berbagai macam metode 

pembelajaran interaktif digunakan dalam tiap topik. Topik pembelajaran yang terdapat 

dalam modul menggunakan tata letak dan pendekatan yang sistematis sehingga pengguna 

mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Setiap topik berisi hal-hal sebagai berikut :  

Judul Topik Pembelajaran : Judul merujuk pada isi modul 
 

Pendahuluan :  
Menjelaskan/menginformasikan isi topik dan alasan mengapa pembahasan ini menjadi 
bagian dalam modul 
 

Tujuan dan Hasil Belajar :  
▪ Tujuan focus kepada target kompetensi kepala madrasah yang akan dikembangkan.   

▪ Hasil Belajar (indikator ketercapaian kompetensi) : menjelaskan tujuan dan apa yang 

harus dikuasai peserta pada akhir kegiatan. Hal ini menunjukkan kepada peserta 

bagaimana keterkaitan hasil belajar dengan peraturan/kebijakan Kementerian dan 

standar nasional. 

 

Sumber dan Bahan :  

Berisi daftar perlengkapan/peralatan, lembar kerja, link, dll yang diperlukan dalam 

melaksanakan kegiatan. 

 

 Waktu /Jam Pelajaran (JP) :  

 Menginformasikan batas waktu minimal yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan 

 

Perangkat Teknologi, Informasi dan Komunikasi:  

Menginformasikan penggunaan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi secara   

online ataupun offline untuk pembelajaran. Penggunaan TIK diberikan beberapa alternatif 

pengganti jika fasilitas yang tersedia terbatas. 

 

Alur Pembelajaran:  

Ringkasan dalam bentuk bagan alur tentang bagaimana pelatihan dilaksanakan dan durasi 

waktu yang digunakan. 

 

IN Service Learning 

1 

Mengkaji Materi 

Melakukan Kegiatan 

Pembelajaran 

 

ON the Job Learning 

Melakukan Praktik di 

Madrasah 

IN Service Learning 

2 

Melaporkan dan 

Mempresentasikan Hasil 

Kegiatan ON 

Refleksi Kegiatan, 

Perbaikan dan Tindak 

Lanjut 



Energizer :  

Berisi ide-ide kegiatan penyegaran selama pelatihan yang berhubungan dengan tema, 

namun tidak wajib dilakukan. Energizer dilaksanakan dengan mempertimbangkan 

kebutuhan peserta dan materi dalam pelatihan. 

 

Langkah-Langkah Kegiatan Modul  

 

In Service Learning 1  

▪ Kegiatan Awal: terdiri dari latar belakang, tujuan, sumber dan bahan yang akan 

digunakan selama kegiatan dan perlu dipersiapkan oleh fasilitator sebelum kegiatan 

dimulai, serta alur pembelajaran yang menginformasikan tentang bagaimana materi 

akan dilaksanakan 

▪ Kegiatan Inti: terdiri dari rangkaian kegiatan yang akan dilakukan oleh peserta untuk 

mempraktikkan apa yang telah di pelajari beserta alokasi waktu yang akan digunakan. 

Informasi waktu yang digunakan adalah batas waktu maksimal yang diperlukan oleh 

fasilitator untuk melaksanakan materi.  

▪ Kegiatan Akhir: terdiri dari refleksi apa yang telah dipelajari melalui diskusi dengan 

pertanyaan/format sebagai panduan dan mempresentasikannya, atau menggunakan 

kuis pertanyaan. Poinnya adalah memberikan kesempatan peserta mengungkapkan 

apa yang telah dipelajari, memastikan ketercapaian tujuan materi.  

 

On the Job Learning  

▪ Fasilitator dan Peserta mempersiapkan kegiatan ON secara tatap muka atau online 

berdasarakan scenario yang telah disusun. 

▪ Peserta mempraktikkan materi secara berkelompok/tim (kegiatan PKB). Peserta yang 

tidak praktik/fasilitator/asesor akan mengamati dengan lembar pengamatan 

(instrumen penilaian). 

▪ Peserta mempraktikkan materi dalam kelasnya masing-masing (real teaching). 

▪ Peserta praktikan akan mengumpulkan dokumentasi selama praktik, dalam bentuk 

photo atau video.  

 

In Service Learning 2  

Refleksi ON :  

▪ Kegiatan Awal : terdiri dari persiapan laporan dan presentasi hasil pelaksanaan dengan 

dokumentasi yang dimiliki dan menampilkan hasil karya kegiatan ON/showcase (jika 

ada) 

▪ Kegiatan Inti: peserta mendiskusikan dengan focus pada: (1). Apa saja yang 

berlangsung dengan baik?; (2). Apa saja yang berlangsung kurang baik? (3). Perbaikan 

apa yang akan dilakukan pada tahap selanjutnya dengan merumuskan masalah dengan 

kalimat pertanyaan?  

▪ Kegiatan Akhir: menyusun rencana tindak lanjut : perbaikan seharusnya dipraktikkan 

dengan pola yang sama dengan tahapan ON, dan hasilnya dituliskan dengan metode 

penulisan sederhana.  

 

Catatan Fasilitator 

▪ Kotak yang berisi informasi khusus untuk pelatih/fasilitator/instruktur. 

▪ Memuat saran-saran bagaimana menyelesaikan kegiatan, menyediakan ide sebagai rujukan 

bagi peserta, rekomendasi bagaimana menyimpulkan sebuah diskusi, atau informasi utama 

sebelum menyiapkan presentasi.  

 

Lembar Kerja Peserta (LK) 
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Membantu guru untuk menyelesaikan tugas-tugas kegiatan dalam materi. Letak LK pada akhir 

tiap materi. 

 

Informasi Tambahan (IT) 

▪ Digunakan untuk berbagai tujuan, antara lain untuk memperluas pengetahuan peserta 

terhadap konsep materi atau sebagai bahan bacaan tambahan (referensi) untuk kegiatan 

lanjutan. IT dapat terdiri dari : 

Aplikasi materi dalam kehidupan  

Bahan Bacaan 

Integrasi nilai-nilai keislaman 

Integrasi inklusi (GEDSI) 

Informasi lain yang relevan sesuai dengan UP berdasarkan kebutuhan peserta 

 

Glosarium  

▪ Memuat konsep, istilah-istilah teknis yang mungkin baru bagi guru. 

▪ Berisi daftar kata-kata dan artinya 

 

PPT  

Slide power point yang digunakan dalam pelatihan dicantumkan dalam setiap akhir 
UP.  

 
Daftar Pustaka 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kompetensi Kewirausahaan 
 

Pendahuluan 
 

“Kewirausahaan adalah tentang selalu bergerak maju: tidak pernah berhenti, tidak pernah 

membiarkan keraguan diri atau ketakutan mengambil alih dan percaya dengan sepenuh 

hati bahwa, bahkan keputusan yang salah lebih baik daripada tidak sama sekali.” – Adam 

Sherwin, pendiri Viakix 

Madrasah yang berkualitas tercermin dari pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas 

dengan tumbuhnya budaya belajar yang sehat, selain itu tumbuh pula budaya 

kewirausahaan, literasi, memiliki komitmen tinggi dengan menghasilkan karya yang 

berbasis religiusitas, inovasi, semangat pantang menyerah, serta mengoptimalkan 

peluang dari setiap tantangan yang dihadapi. 

Kepala madrasah yang visioner dalam memimpin dan mengelola madrasah dibutuhkan untuk 

mencapai madrasah berkualitas unggul. Era persaingan global dan perkembangan saintek 

yang pesat menuntut ketersesuaian kompetensi kepala madrasah agar dapat membawa 

madrasah memiliki posisi yang penting di masyarakat. Memberi label pada diri mereka 

sebagai wirausahawan saja tidak cukup. Mereka berjalan dan bertindak dengan kelincahan, 

visi, dan dedikasi seorang wirausahawan.  

Inovasi menjadi kunci utama yang menuntut kepala madrasah membentuk peserta didik untuk 

memiliki kompetensi unggul dan dinamis pada zamannya. Peserta didik yang berkarakter 

religius, mampu berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif dan berjiwa kewirausahaan. 

Kepala madrasah memiliki peran utama mengelola input, proses, dan output dengan 

berpedoman pada standar nasional pendidikan (SNP). 

Menyiapkan dan menumbuhkan peserta didik yang memiliki pola pikir berkembang 

(growth mindset) untuk menjadi wirausahawan yang mandiri dan dapat menciptakan 

lapangan kerja. Untuk itu dalam modul ini peserta akan diberikan pengetahuan tentang 

konsep kewirausahaan, berpikir reflektif kewirausahaan, praktik baik kewirausahaan dan 

program kewirausahaan di madrasah. 

 

Tujuan dan Hasil Belajar 
Adapun tujuan dari topik kegiatan ini adalah untuk membantu kepala madrasah 

menggali dan mengembangkan kompetensi kewirausahaan sebagaimana tertulis dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang 

Standar Kepala Sekolah / Madrasah.  

Melalui pembahasan materi dan kegiatan-kegiatan yang disajikan pada topik 

ini, yaitu :   
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 Mengembangkan jiwa kewirausahaan pada nilai kreatif, inovatif, kerja keras dan 

pantang menyerah. dan potensi madrasah yang berintegritas pada sub nilai kejujuran 

dan komitmen; 

 Mengkaji dan merencanakan program unit produksi dan jasa di madrasah dengan 

sasaran menumbuhkan nilai kreatif dan motivasi yang kuat dan selalu mencari solusi 

yang baik; 

 Memonitoring dan melaporkan kegiatan kewirausahaan untuk pengembangan 

madrasah. 

 Menganalisis karakteristik kewirausahaan dalam hal eksplorasi ide kreatif. 

 

Pada akhir kegiatan, peserta diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan konsep kewirausahaan dengan menumbuhkan nilai kreatif nilai kreatif, 

inovatif, kerja keras dan pantang menyerah dalam mengembangan kewirausahaan  

madrasah.  

2. Menganalisis pendayagunaan potensi sumberdaya madrasah, keunggulan lokal dan 

masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan kewirausahaan. 

3. Menyusun rencana pengembangan program unit produksi dan jasa di madrasah 

4. menyusun rencana monitoring dan melaporkan kegiatan kewirausahaan di madrasah 

 

Sumber dan Bahan 
Materi, media dan sumber belajar yang diperlukan oleh peserta dalam 

kegiatan topik ini, sebagai berikut :  

1) PMA Nomor 58 Tahun 2017 dan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Standar Kepala Madrasah 

2) Bahan ajar 

3) Lembar Kerja (LK) 

4) Media pembelajaran 

5) Instrumen penilaian 

6) Tautan video dari YouTube untuk kegiatan pada Topik 3, yaitu sebagai berikut :  

 

 

Waktu 
Kegiatan topik ini memerlukan waktu minimal 2160 menit (36 JP) 

 

TIK 
Penggunaan TIK dalam kegiatan ini menjadi utama sebagai upaya untuk 

mengurangi penggunaan kertas (paperless) serta untuk meningkatkan kompetensi kepala 

madrasah dalam menggunakan perangkat TIK berikut aplikasinya dalam pembelajaran, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

♦ LCD dan laptop untuk presentasi 

♦ Tayangan video yang relevan dengan materi diambil dari YouTube 

♦ Praktik di madrasah dengan menggunakan rekaman video 



 

Alur Pembelajaran 

  IN Service Learning 1 (IN-1) : 600 menit /10 JP 

Kegiatan Awal  

15 menit   

Fasilitator 
menyampaikan 
latar belakang, 
tujuan dan hasil 
pembelajaran/kompe
tensi yang 
diharapkan  

 

Kegiatan Inti  

225 menit  

Fasilitator memfasilitasi topik 
kegiatan, yaitu : 

• Konsep Kewirausahaan (45’) 

• Praktik Baik Kewirausahaan 
(105’) 

• Eksplorasi Kewirausahaan Kreatif 
di Madrasah (75’) 

Masing-masing topik akan dilakukan 
dengan diskusi kelompok dan 
presentasi hasil.  

 

Kegiatan Akhir  

15 menit 

▪ Peserta menuliskan 
pembelajaran mereka 
dalam catatan 
refleksi kegiatan  

▪ Fasilitator melakukan 
penguatan semua 
kegiatan  

 

On the Job Learning 

(ON) : 1200 menit/20 

JP 

Peserta secara individu 

/berpasangan/team 

teaching mempraktikkan 

rencana pelaksanaan 

pembelajaran di kelas 

masing-masing 

 
Peserta yang tidak praktik 

mengamati pelaksanaan 

dengan menggunakan 

instrumen pengamatan 

In Service Learning 2 (IN-2) : 360 menit /6 JP 

Kegiatan Awal 

10 menit 

Fasilitator 
menyampaikan 
tujuan dan hasil 
kegiatan yang akan 
dicapai 

Kegiatan Inti 

90 menit 

▪ Peserta mendiskusikan 
pelaksanaan ON  

▪ Peserta mempresentasikan hasil 
pengamatan berdasarkan hasil 
lembar pengamatan 

▪ Peserta mempresentasikan hasil 
ON dalam bentuk best practise / 
hasil baik 

Kegiatan Akhir 
 
20 menit 
 

▪ Peserta menyusun rencana tindak lanjut yang berupa 
perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran 

▪ Fasilitator bersama peserta menyimpulkan capaian kegiatan 
refleksi  
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Langkah – Langkah Kegiatan In Service Learning 1 (IN – 1) 

Kegiatan Awal (15 menit) 

(1) Fasilitator menyampaikan latar belakang, tujuan, dan hasil pembelajaran yang akan 

dicapai dalam topik kegiatan ini. 

(2) Fasilitator meminta peserta untuk membaca Informasi Tambahan 1.1. Penguatan 

Karakter Religius. Peserta dapat membacanya dalam beberapa menit. 

 

Catatan : Fasilitator dapat mengunggah Informasi Tambahan ini dalam Google 

Drive, dan memberikan link-nya kepada peserta untuk dikases dan dibaca, 

sehingga lebih efektif.   

(3) Berikan kesempatan kepada beberapa peserta untuk menyampaikan point penting 

sebagai hasil bacaannya.  

(4) Fasilitator menyimpulkan kegiatan membaca dengan menggunakan catatan 

fasilitator di bawah ini: 

1 Catatan Fasilitator 
 
Menjadi entrepreneur/pengusaha sukses bukanlah jalan yang mudah. Seringkali 

dibutuhkan kerja keras, kecerdikan, dan ketekunan yang jauh lebih banyak, namun 

tetap saja tidak berhasil dalam jangka panjang. Namun, berhasil sebagai pengusaha 

bisa menjadi salah satu pengalaman yang paling berharga, karena Anda 

melakukannya dengan cara Anda sendiri dan mempengaruhi masyarakat pada saat 

yang sama.  

 

Tidak pernah ada jaminan bahwa sebuah ide akan berhasil, tetapi Anda tetap akan 

melihat banyak orang memulai bisnis mereka dengan idenya sendiri. Lagipula, 

kegagalan merupakan sesuatu yang tidak pasti.  

 

(5) Sampaikan kepada peserta bahwa dalam kegiatan ini akan dibahas beberapa topik, 

yaitu :  

▪ Topik 1 : Konsep Kewirausahaan  

▪ Topik 2 : Praktik Baik Kewirausahaan  

▪ Topik 3 : Eksplorasi Kewirausahaan Kreatif di Madrasah 
 

Kegiatan Inti (225 menit) 

Topik 1. Konsep Kewirausahaan (45 menit) 

(1) Fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan topik 1 ini. Gunakan catatan fasilitator 

di bawah ini:   

2 Catatan Fasilitator 
 
▪ Menganalisis konsep dan karakteristik kewirausahaan untuk mengembangkan 

program kewirausahaan.  

▪ Menumbuhkan nilai inisiatif, berpikir kritis dan solutif dalam berwirausaha. 

▪ Mengoptimalkan pendayagunaan potensi sumberdaya madrasah, keunggulan 

lokal dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan kewirausahaan  



▪ Menguatkan profil pelajar Pancasila dan pelajar rakhmatan lilalamin dalam 

berwirausaha. 

 

(2) Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok (4 -5 orang tiap kelompok). 

Tugas kelompok adalah menganalisis tentang konsep dan karakteristik 

kewirausahaan berdasarkan Lembar Kerja 1.1. Berpikir Kritis dan Solutif dalam 

Kewirausahaan. 

(3) Setelah selesai mengerjakan Lembar Kerja 1.1, kelompok peserta 

mempresentasikan hasil penugasan kegiatan belajar atau karyanya. 

(4) Fasilitator mengamati penugasan dan melaksanakan penilaian 

 

Topik 2. Praktik Baik Kewirausahaan (105 menit) 

(1) Fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan topik 2 ini. Gunakan catatan 

fasilitator di bawah ini:   

3 Catatan Fasilitator 
 
▪ Mengidentifikasi sejumlah kegiatan kewirausahaan yang menumbuhkan inovasi, 

kreativitas, motivasi kuat, dan semangat pantang menyerah berdasarkan 

pengalaman yang dimiliki. 

▪ Mendorong pengembangan pribadi peserta didik yang memiliki contoh/teladan 

nyata tentang karakter wirausahawan.  

▪ Membagi pengalaman atau praktik baik (best practice) tentang kewirausahaan 

serta merefleksikannya untuk mendapatkan gagasan baru.   

▪ Meningkatkan praktik baik penyelenggaraan program kewirausahaan berbasis 

keunggulan lokal yang dapat meninspirasi dan dirujuk madrasah lain. 

 

(2) Fasilitator meminta peserta untuk membaca Informasi Tambahan 2.1. Ide Solusi 

Berbasi Masalah. Peserta membuat poin penting tentang hasil bacaan tersebut.  

(3) Fasilitator membagi peserta dalam beberapa kelompok (4 -5 orang tiap 

kelompok). Tugas kelompok adalah menganalisis tentang konsep dan 

karakteristik kewirausahaan berdasarkan Lembar Kerja 2.1. Merancang 

Kewirausahaan. 

(4) Setelah selesai mengerjakan Lembar Kerja 2.1, kelompok peserta 

mempresentasikan hasil penugasan kegiatan belajar atau karyanya. 

(5) Fasilitator mengamati penugasan dan melaksanakan penilaian. 

 

Topik 3. Eksplorasi Kewirausahaan Kreatif di Madrasah (75 menit) 

(1) Fasilitator menyampaikan tujuan kegiatan topik 3 ini. Gunakan catatan 

fasilitator di bawah ini:   

4 Catatan Fasilitator 
 
▪ Mengoptimalkan pendayagunaan potensi sumberdaya, keunggulan lokal dan 

masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan kewirausahaan 

▪ Meningkatkan aspek kreatifitas dan literasi numerasi dalam berkewirausahaan 

▪ Menguatkan nilai dinamis dan inovatif (Tathawwur wa Ibtikâr) dalam 

berkewirausahaan 
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(2) Fasilitator menayangkan video (link video dalam LK. 3.2) dan peserta mencatat 

hal-hal penting dari video tersebut, kemudian menyelesaikan tugas secara kelompok 

berdasarkan:  

▪ Lembar Kerja 3.1. Eksplorasi dan Proyek Kewirausahaan Kreatif di Madrasah 

Lembar Kerja 3.2. Eksplorasi Ide-Ide Kewirausahaan Kreatif di Madrasah.  

▪ Lembar Kerja 3.3. Ide Kreatif dan Potensi Lokal di Madrasah. Dalam penyelesaian 

LK ini, fasilitator menyampaikan bahwa peserta memuat komponen penguatan 

karakter profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Gunakan catatan 

fasilitator di bawah ini:  

5 Catatan Fasilitator 
 
Fasilitator melakukan pendampingan dan penilaian dalam proses diskusi 

mengeksplorasi ide-ide kreatif, mengidentifikasi potensi madrasah dan kolaborasi 

seluruh elemen dengan mengamati adanya nilai karakter profil pelajar Pancasila 

sebagai pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berperilaku sesuai nilai-nilai 

Pancasila, berpartisipasi dalam pembangunan berkelanjutan dan  mengarah pada 

terwujudnya perdamaian dunia. Selain itu sebagai pelajar yang rakhmatan lilalamin 

(religious): bersyukur pada Allah swt, berkeadaban (Ta’addub), keteladanan 

(Qudwah), kebangsaan (Muwaṭanah), mengambil jalan tengah (Tawassuṭ), toleransi 

(Tasāmuh), kesetaraan (Musāwah), berimbang (Tawāzun)  & nilai kewirausahaan, 

kreativitas, disiplin serta tanggung jawab komitmen penuntasan tugas pada setiap 

peserta 

 

▪ Dilanjutkan dengan membuat rangkuman, refleksi dari hasil analisis konsep, 

mempresentasikan hasil dan tindak lanjut.  

▪ Peserta menyusun program kegiatan pengembangan kewirausahaan berbasis 

‘ekonomi kreatif’, optimalisasi media online, kemajuan teknologi dan kemasan 

kreatif untuk kemajuan madrasah. 

(3) Peserta mempresentasikan program pengembangan di madrasah berbasis ekonomi 

kreatif kewirausahaan di madrasah. 

(4) Fasilitator memberikan penilaian – menggunakan Lembar Kerja 3.4, kesimpulan dan 

mengakhiri kegiatan. 

 

Kegiatan Akhir (15 menit) 

(1) Fasilitator melakukan refleksi bersama peserta terhadap materi yang telah 

dilaksanakan (topik 1 – 3). Refleksi dalam bentuk menjawab pertanyaan dalam 

kelompok. Daftar pertanyaan sebagai berikut: 

a. Apa yang peserta pahami sebelum dan sesudah mengikuti proses 

pembelajaran materi yang dipelajari? 

b. Apa hal baru yang peserta peroleh setelah mempelajari materi ini? 

c. Apa pengalaman dan nilai penting yang peserta peroleh setelah 

mempelajari materi ini? 

d. Apa umpan balik dan manfaat dari materi yang sudah dipelajari terhadap 

tugas peserta sebagai kepala madrasah dalam menganalisis nilai-nilai, ide 

dan mengembangkan kewirausahaan? 



e. Apa tindak lanjut yang akan peserta implementasikan dalam 

mengembangkan kewirausahaan kreatif di madrasah sesuai dengan 

kompetensi kepala madrasah? 

(2)  Fasilitator menampilkan soal evaluasi di bawah ini dan meminta peserta untuk 

mengerjakannya secara individu.  

a. Apakah yang dimaksud dengan nilai-nilai kewirausahaan, kewirausahaan 

kreatif, dan manfaat apa yang dapat diperoleh dari nilai-nilai kewirausahaan 

serta program kewirausahaan kreatif tersebut? 

b. Bagaimana modal dasar nilai-nilai kewirausahaan dan tahapan proses yang 

harus diterapkan dalam melakukan kewirausahaan kreatif di madrasah? 

c. Bagaimanakah cara kepala madrasah untuk dapat mensinergikan nilai-nilai 

kewirausahaan, membangun kewirausahaan kreatif dengan menangkap ide 

dari kegiatan rutin madrasah, mengoptimalkan potensi madrasah dan 

kolaborasi semua elemen kewirausahaan dengan baik? 

d. Jelaskan tahapan eksplorasi ide kreatif hingga pada program, proses kegiatan, 

pemantauan dan pelaporan kewirausahaan kreatif di madrasah? 

 
 

Langkah – Langkah Kegiatan On the Job Learning 1 (ON) - 

(1200 menit) 

 Fasilitator menyampaikan bahwa tahapan ON ini merupakan realisasi pembelajaran 

di lapangan dalam situasi pekerjaan yang nyata. 

 Tujuan ON adalah :  

a. Memahami konsep kewirausahaan pada kegiatan unit produksi dan jasa 

b. Menemukan akar masalah dan solusinya dalam menyusun program kegiatan 

unit produksi dan jasa 

c. Mampu menyusun program kegiatan unit produksi dan jasa 

 

d. Menguatkan karakter jiwa kewirausahaan dan religiusitas yakni kreatif, 

hidup beribadah, bersyukur, berbagi, dan kemandirian. 

 Indikator pencapaian tujuan sebagai berikut :  

a. Tersusunnya program kegiatan unit produksi dan jasa. 
b. Terealisasinya program kegiatan unit produksi dan jasa sesuai dengan 

perencanaan 

c. Menyusun laporan dan tindak lanjut berdasarkan temuan monitoring dan 

evaluasi 

 Langkah-langkah Kegiatan On Job Learning : 
a. Peserta dapat memilih salah satu madrasah yang telah tentukan. 

b. Untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan peserta tentang kegiatan 

unit produksi dan jasa maka susunlah program kegiatan unit produksi dan 

jasa (gunakan Lembar Kerja terkait) 

c. Lakukan kegiatan pemantauan, observasi dan identifikasi pada kegiatan unit 

produksi dan jasa di madrasah yang menjadi sasaran. Adapaun ilustrasi 

kegiatannya sebagai berikut:  
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▪ Melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan kepala madrasah 

tentang tujuan, kewirausahaan, dan instrumen serta jadwal 

pelaksanaan kegiatan (pra observasi) 

▪ Melaksanakan observasi 

▪ Melaksanakan pasca observasi 

d. Merancang tindak lanjut program kewirausahaan pada produksi dan jasa di 

madrasah berdasarkan temuan observasi di lapangan 

 Menyusun laporan On the Job Learning 

Tujuannya adalah : 

a. Menyusun laporan hasil pelaksanaan On Job Learning 

b. Menyusun PPT bahan presentasi pada kegiatan In-2 

Indikator Pencapaian Tujuan 

a. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan On Job Learning 

b. Tersusunnya bahan presentasi pada kegiatan In-2 

 Waktu : Kegiatan On Job Learning dibutuhkan maksimal 20 JP  

 Peserta setelah tuntas melaksanakan kegiatan On Job Learning maka diminta 

membuat laporan hasil praktik On Job Learning sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kegiatan praktik hasil belajar di madrasah yang menjadi 

sasaran On Job Learning. Adapun ketentuan format laporan sebagai berikut: 

a. Bukti fisik dokumen hasil kegiatan On Job Learning yang menjadi tagihan 

dikumpulkan seluruhnya secara rapi dan apik. 

b. Menyusun laporan dengan sistematika On Job Learning sebagai berikut:  

Cover  berisi judul dan identitas 

Lembar Pengesahan ▪ Oleh Kepala Kemenag atau Kasi 

Penma 

▪ Kata Pengantar : oleh diri sendiri 

Daftar Isi 

A  . Pendahuluan 
(maksimum 1-2 halaman) 
 

1. Latar belakang (bersumber dari Modul) 
2. Tujuan (bersumber dari Modul) 
3. Manfaat kegiatan PKB Kewirausahaan 
(bersumber dari Modul) 

B . Kondisi Nyata Madrasah 
Magang (2-3 halaman) 

1. Identitas madrasah, visi misi, tujuan 
2. Kondisi nyata madrasah magang 

C . Pelaksanaan dan 
Rencana Tindak Lanjut (2-3 
halaman) 
 

1. Menjelaskan dan menguraikan segala 

kegiatan atau sesuatu yang dilakukan 

terkait waktu, tempat pelaksanaan, dan 

unsur yang terlibat dalam pelaksanaan. 

2. Memuat akar masalah/kendala dan 

hambatan yang dihadapi serta solusi 

terbaiknya. 

3. Refleksi dan tindak lanjut 

D . Penutup (maksimum 1-2 
halaman) 
 
 

1. Kesimpulan dan Saran : meliputi perencanaan, 

pelaksanaan, dan tindak lanjut kegiatan 

kewirausahaan (produksi dan jasa), yang telah 

dilakukan terkait waktu, tempat pelaksanaan, 

dan unsur yang terlibat dalam pelaksanaan. 



2. Rekomendasi: memuat usulan konstruktif 

berbasis data untuk perbaikan program ke 

depan dalam konteks PKB Kewirausahaan 

Madrasah. 

Daftar Sumber Bacaan  

 

▪ Lampiran-Lampiran (jika ada)  

▪ Biodata (jika diperlukan) 

 

  

 

Langkah – Langkah Kegiatan In Service Learning 2 (IN – 2) – 

360 menit 

Kegiatan Awal (10 menit) 

(1)  Fasilitator menyampaikan kepada peserta tentang tujuan kegiatan In – 2 sesuai 

dengan catatan fasilitator di bawah ini: 

6 Catatan Fasilitator 
 
▪ Kegiatan In-2 dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman dan keterampilan 

peserta tentang kewirausahaan setelah tuntasnya kegiatan On the Job Learning. 

Peserta menunjukkan bukti dokumen laporan serta mempresentasikannya. 

Fasilitator melakukan penilaian hasil On the Job Learning dan paparan 

presentasinya.  

▪ Ruang lingkup penilaian meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan dan 

sikap.  

▪ Penilaian keterampilan yaitu pada presentasi kegiatan hasil On the Job Learning 

dan portofolio.  

▪ Penilaian sikap fokus pada pengamatan selama mengikuti kegiatan In-2 dan 

penilaian pengetahuan melalui post test.  

▪ Semua bukti fisik dokumen meliputi laporan On the Job Learning dan bahan 

presentasi On Job the Learning dan pendukung lainnya dipresentasikan, dikaji, 

disahihkan dan dinilai secara objektif oleh fasilitator. Ilustrasi sederhana 

sebagai berikut:  

 

➢ Penilaian Hasil On the Job Learning (OJL):  
a. Tujuan : Mengukur tingkat ketercapaian kompetensi kewirausahaan  

b. Indikator Ketercapaian: Terukurnya tingkat ketercapaian kompetensi 

kewirausahaan  

c. Waktu : Kegiatan penilaian In-2 membutuhkan waktu maksimum 2 JP  

d. Langkah Kegiatan Penilaian: Fasilitator melakukan kegiatan penilaian pada 

IN-2 yang harus diikuti peserta. 

 
➢ Langkah-langkah penilaian hasil On the Job Learning sebagai berikut: 

a. Peserta mengumpulkan dokumen laporan hasil On the Job Learning 

kepada fasilitator. 

b. Fasilitator menilai dokumen laporan hasil On the Job Learning 

menggunakan instrumen penilaian laporan (lihat Lembar Kerja terkait) 

c. Peserta menyiapkan diri untuk presentasi hasil On the Job Learning. 
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Kegiatan Inti (90 menit) 

(1) Fasilitator meminta peserta memaparkan On the Job Learning melalui presentasi. 

Fasilitator menggunakan catatan fasilitator di bawah ini untuk memperkuat 

penjelasan kegiatan ini.  

7 Catatan Fasilitator 
 
▪ Tujuan Pembelajaran : Peserta mampu mempresentasikanhasil On the Job 

Learning kewirausahaan jasa dan produksi di madrasah 

▪ Indikator Pencapaian Tujuan : terlaksananya presentasi hasil On the Job 

Learning kewirausahaan jasa dan produksi di madrasah 

▪ Waktu Pelaksanaan presentasi 6 JP 

▪ Langkah-Langkah Kegiatan Presentasi :  

a. Setiap peserta mempresentasikan hasil kegiatan On the Job Learning 

dalam waktu 10 menit meliputi presentasi dan tanya jawab. 

b. Fasilitator melakukan penilaian terhadap presentasi peserta sesuai 

instrumen penilaian presentasi (lihat Lembar Kerja terkait) 

c. Fasilitator mengajukan pertanyaan dan umpan balik pada peserta pasca 

presentasi hasil kegiatan On the Job Learning. 

d. Peserta melakukan kegiatan evaluasi terkait proses kegiatan, evaluasi 

fasilitator dan melakukan persiapan mengikuti tes akhir sebagai bagian 

dari penilaian. 

 

Kegiatan Akhir (20 menit) 

(1) Fasilitator memberikan penguatan dan kesimpulan sebagai penutup kegiatan. Gunakan 

catatan fasilitator di bawah ini :  

8 Catatan Fasilitator 
 
▪ Modul Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) pada kompetensi 

kewirausahaan ini diharapkan dapat membekali kepala madrasah dalam 

menumbuhkan jiwa kewirausahaan kreatif. Melalui kegiatan ini nilai-nilai 

kewirausahaan inovatif, kreatif, bekerja keras, pantang menyerah, motivasi 

berprestasi tinggi, berani mengambil risiko, memiliki kreativitas untuk selalu 

mencari solusi terbaik dan berkarakter religius dapat tumbuh dan 

berkembang secara efektif dalam pengelolaan madrasah yang unggul. 

▪ Kepala madrasah yang memiliki karakter religius dan nilai-nilai jiwa 

kewirausahaan yang tinggi dapat menjadi teladan nyata, inspirator, 

menumbuhkan lingkungan belajar kondusif dan mampu mewujudkan visi 

serta misi kemajuan madrasah. 

▪ Kepemimpinan kepala madrasah yang kompeten, profesional dan religiusitas 

tinggi akan fokus pada solusi dinamis terhadap setiap perubahan yang cepat 

dan mendasar diera kehidupan global. Pemberdayaan ide baru, kreativitas, 

inovasi yang dilakukan sepenuh hati-ikhlas dengan pemanfaatan teknologi 

informasi mutlak diperkuat untuk mencapai madrasah yang maju dan 

menjadi rujukan. 

▪ Kepala madrasah yang bernaluri wirausaha mampu mengembangkan 

potensi madrasah dan membangun budaya-lingkungan belajar secara efektif 

serta terampil berkolaborasi dengan semua elemen kewirausahaan dan 

stakeholders. 



▪ Sosok kepala madrasah harus mampu menangkap ide, gagasan kreatif 

keseharian yang murah, meriah dan menginspirasi sehingga bernilai trust, 

wirausaha kreatif-mandiri, citra, dan menciptakan pengalaman belajar 

bermakna bagi peserta didik melalui kegiatan kewirausahaan produktif dan 

sebagai sumbe Kepala madrasah harus memiliki komitmen kesadaran hidup 

beribadah, mengabdi, bersyukur, berbagi, dan berkarakter religius tinggi 

dalam mempersiapkan, membentuk wirausaha masa depan yang memiliki 

kemandirian. 

▪ Dengan mempelajari modul pengembangan keprofesian berkelanjutan 

kewirausahaan ini, peserta sebagai kepala madrasah diharapkan dapat 

mengelola program dan merealisasikan kewirausahaan secara dinamis, 

digital dan efektif. Kepala madrasah harus memiliki strategi yang menjadikan 

kreativitas dan inovasi sebagai hal yang mendasar untuk menghasilkan ide 

baru, langkah terdepan untuk meningkatkan nilai tambah, kompetitif dan 

unggul dalam kompetisi lokal-global. Belajar bagi warga madrasah. Kepala 

madrasah harus memiliki komitmen kesadaran hidup beribadah, mengabdi, 

bersyukur, berbagi, dan berkarakter religius tinggi dalam mempersiapkan, 

membentuk wirausaha masa depan yang memiliki kemandirian. 

▪ Dengan mempelajari modul pengembangan keprofesian berkelanjutan 

kewirausahaan ini, peserta sebagai kepala madrasah diharapkan dapat 

mengelola program dan merealisasikan kewirausahaan secara dinamis, 

digital dan efektif. Kepala madrasah harus memiliki strategi yang menjadikan 

kreativitas dan inovasi sebagai hal yang mendasar untuk menghasilkan ide 

baru, langkah terdepan untuk meningkatkan nilai tambah, kompetitif dan 

unggul dalam kompetisi lokal-global. 
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Lembar Kerja 1.1. 

Berpikir Kritis dan Solutif dalam Kewirausahaan 

Langkah-langkah kerja: 

a. Baca dan cermati beberapa ilustrasi di bawah ini 

b. Pilih salah satu ilustrasi untuk ditela’ah, direfleksikan dan narasikan dalam bentuk 

gagasan serta tindakan praktis yang baik sebagai kepala madrasah 

No Ilustrasi Fenomena 

1 Madrasah yang dipimpin Pak Ali berada di desa yang dikelilingi persawahan dan 

perkampungan penduduk berjarak 500 m dari madrasah. Lahan madrasah masih 

luas belum terawat, siswa lebih menyukai kegiatan yang dominan pada aspek gerak 

misalnya sepak bola, bola voli dan lari. Sisi khas masyarakatnya gemar bergotong 

royong. 

2 a. Pada masa pandemi Covid-19, kebutuhan masker dan konektor masker tinggi. 

Beberapa orang tua siswa adalah pelaku UMKM pembuat masker dan konektor 

masker. 

b. Pasca pandemi memasuki masa endemi. Madrasah berupaya untuk tetap sehat 

dan produktif. Usaha koperasi siswa di madrasah sudah mulai dibuka secara 

bertahap. Tantangan yang dihadapi madrasah adalah kedisiplinan protokol 

kesehatan 3M menurun dan vaksinasi booster masih mencapai 55%. 

3 Suatu hari kantin yang dikelola siswa di madrasah Abhikarsya-mart nampak ramai 

pada saat jam istirahat. Petugas kantin hanya dua siswa. Saat itu Qomar melihat 

Udin mengambil kue sejumlah tiga buah. Saat membayar, Qomar mengetahui kalau 

Udin hanya membayar 1 harga kue saja, padahal yang diambil 3 kue. Siswa yang 

melayani di kantin madrasah tidak mengetahui hal itu. 

4 Temuan data belajar di madrasah menunjukkan bahwa siswa banyak yang ‘ngemil’ 

makanan ringan ‘keripik’, dan ‘makaroni’ pada saat pembelajaran berproses di kelas. 

Beberapa siswa terampil menawarkan makanan ringan ‘snack’  

 

c. Diskusikan dalam kelompok tentang indicator kompetensi kewirausahaan yang 

terdapat dalam praktik baik tersebut.   

d. Menjawab pertanyaan berikut ini, selanjutnya dibuat rangkuman, dipresentasikan dan 

refleksi tindak lanjut.  

No Pertanyaan  

1 Bagaimana peserta merealisasikan dalam gagasan dan tindakan yang baik dari 

indikator kompetensi kewirausahaan berikut ini? 

a. Menciptakan gagasan kreatif 

b. Menerapkan strategi praktis 

c. Melakukan upaya mencapai target 

d. Memperhitungkan risiko yang muncul 

e. Menggunakan peluang untuk memaksimalkan kegiatan. 

2 Bagaimana peserta sebagai kepala madrasah untuk memperkuat kepekaan, 

menangkap peluang, alternatif memecahkan masalah praktis yang berdimensi 

kewirausahaan yang memiliki motivasi tinggi, kerja keras dan pantang menyerah 

untuk mencapai keberhasilan madrasah? 

3 Apabila ilustrasi di atas belum bisa dioptimalkan atau dimanfaatkan sebagai 

tantangan dan peluang kewirausahaan, maka apa nilai-nilai esensi kewirausahaan 



yang ‘hilang’ dan harus ditumbuhkan pada seorang kepala madrasah karena 

berpengaruh pada capaian berhasil atau tidaknya kemajuan madrasah? 

4 Apabila kepala madrasah A dapat memaksimalkan ilustrasi fenomena di atas 

menjadi peluang dan aksi kewirausahaan kreatif produktif, sedangkan kepala 

madrasah B belum bisa melakukan, maka …  

➢ Menurut peserta sebagai kepala madrasah, apakah rencana solusi dan 

langkah-langkah praktis yang dapat diajukan untuk memperkuat, 

melanjutkan hal yang sudah bagus pada madrasah A dan memunculkan, 

menumbuhkan jiwa dan nilai-nilai kewirausahaan pada madrasah B?  

Peserta sebagai kepala madrasah diminta menuliskan kata-kata kunci yang terkait 

dengan jiwa dan nilai-nilai kewirausahaan dengan argumentasi lugas. 

5 Apabila modalitas kondisi madrasah A dan B hampir ‘sama’ seperti pada ilustrasi 

fenomena nomor satu (1) di atas:  

• Pada madrasah A mampu berprestasi unggul, warga madrasahnya memiliki 

motivasi tinggi, kerja keras, pantang menyerah, kreatif dan produktif.  

• Pada madrasah B yang saudara pimpin belum mencapai madrasah berprestasi 

unggul.  

• Apa jiwa dan nilai-nilai kewirausahaan yang belum ditumbuhkan dan tindakan 

praktis yang harus dilakukan oleh kepala madrasah dan warga madrasah? 

6 • Mengacu pada kegiatan pembelajaran-1 pada nomor 3, maka susunlah 

pengembangan penguatan projek profil Pancasila atau pelajar rakhmatan 

lilalamin dalam berkewirausahaan.  

• Pelajar madrasah diharapkan menjadi manusia yang unggul, produktif, 

tangguh, mengembangkan pola hubungan yang humanis, dialogis, toleran, 

moderasi dalam beragama dan cinta kasih sayang kepada umat manusia dan 

alam.  

• Tentukan dimensi, elemen-sub elemen & target pencapaian di akhir fase dari 

projek tersebut. Gunakan tahapan atau langkah yang simpel, misalnya Plan, 

Do, Chek, Share atau pilihan langkah lainnya ‘fleksibel’ yang penting simpel 

mudah dilakukan: 

Plan      : 

Do        : 

Check   : 

Share    : 

 •  
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Informasi Tambahan 1.1. 

Penguatan Karakter Religius 

Kehidupan sehari-hari mulai dari bangun tidur, memasak, berangkat ke madrasah, 

aktivitas belajar di madrasah. Terjadi interaksi sosial bersama masyarakat yang diwarnai 

kegiatan entrepreneurship, dalam hal ini ‘berdagang’. Semangat dan jiwa kewirausahaan 

ini sudah diteladankan oleh Rasulullah saw sejak usia belia. 

Pelajaran kegetiran hidup dan jejak entrepreneur Nabi Muhammad saw tercermin dalam 

jejak sejarahnya. Tahapan dirintis mulai Ayahandanya Abdullah wafat ketika Nabi masih 

dalam kandungan. Selang enam tahun kemudian sang ibu Aminah, menyusul wafat, 

akhirnya Muhammad diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Dua tahun berselang, 

kakeknya meninggal dunia, sehingga Muhammad diasuh pamannya, Abu Thalib, yang 

saat itu berprofesi sebagai pedagang. 

Rintisan belajar dunia perdagangan atau kewirausahaan dipelajari oleh Nabi Muhammad 

saw., melalui sang paman. Beliau tumbuh menjadi sosok dewasa yang berkarakter, terus 

belajar perdagangan di bawah bimbingan dan asuhan Abu Thalib. 

Masa kanak-kanak bekerja sebagai penggembala dengan imbalan yang kecil dan beranjak 

dewasa mulai berdagang di Kota Mekah. Muhammad saw memiliki pribadi yang luar biasa 

dengan karakter integritas tinggi yang dapat dipercaya (amanah), cerdas (fathonah), benar 

(siddiq) dan menyampaikan (tabligh). Magnet karakter pribadi yang luar biasa 

menumbuhkan orang-orang dan lingkungan di sekitarnya menjadi pribadi tangguh 

pantang menyerah, multi talenta fleksibel dan berkreasi solusi inovasi yang visioner. 

Esensi penting, etika atau modal utama entrepreneurship adalah trust (kepercayaan) yang 

dibangun dari kejujuran. Sehingga hampir dua puluh lima tahun masa remaja hingga 

dewasa, aktivitas Rasulullah saw., adalah berwirausaha hingga mendapatkan gelar Al-

Amin (orang yang sangat terpercaya). Unsur penting trust di era niaga modern saat ini 

sangat dibutuhkan dan menjadi kunci sukses berwirausaha. 

Rasulullah menjadi wirausahawan ideal yang sukses, memberi petunjuk dan teladan 

bagaimana menjadi wirausahawan berkomitmen tinggi pada prinsip kejujuran dan 

keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggan. Beliau meletakkan esensi tata 

laksana berwirausaha atau berniaga seperti halalnya jual-beli dan syarat utama dalam 

berdagang. Berikut disampaikan dalam Al-Qur’an:  

 "Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba." (QS al-

Baqarah [2]: 275).  

 "Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan 

jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di 

antara kamu." (QS an-Nisa' [4]: 29).  

Pelajaran yang bisa diimplementasikan di madrasah dalam fungsi leadership adalah 

seorang kepala madrasah harus terus berinovasi, mengawasi, mengayomi, merefleksi dan 

menindaklanjuti program yang berkualitas. Hal ini diumpamakan dalam fungsi leadership 

dan manajemen seorang pengembala yang terus mencari daerah gembalaan yang subur, 

menggerakkan, mengarahkan hewan gembalaannya. Selain itu seorang pengembala 

mengawasi hewan yang digembalakan terpenuhi kebutuhannya, tidak salah arah-tersesat 



atau terpisah dari kelompok sehingga lebih efektif untuk melindungi dari ancaman 

predator dan refleksi tindak lanjut. 

Proses refleksi atau perenungan terhadap aktivitas yang dirancang, dilakukan, evaluasi 

dan refleksi tindak lanjut program berikutnya. Proses refleksi dan berpikir reflektif 

bersinergi dengan alam, makhluk, manusia dan Tuhan. Seorang pengembala melakukan 

proses berpikir reflektif atau perenungan disaat mengamati ternaknya atau dikala istirahat 

menunggu hewan gembalaannya. 

Dunia pendidikan khususnya siswa dalam konteks kewirausahaan tentu bangga, 

bersyukur dan bisa meneladani capaian Muhammad Yunus peraih nobel dibidang sosial 

dengan Grameen Bank. Bank yang berorientasi dan melayani kaum miskin di Bangladesh. 

Realisasi teladan nyata kemampuan mengelola keuangan dan memberdayakan kaum 

miskin untuk menjadi entrepreneur serta aplikasi rahmatan lil alamin. 

Aktivitas di madrasah dalam interaksi makhluk sosial dapat saling memperoleh dan 

memberikan manfaat. Salah satu bentuk interaksi antar manusia, antar stakeholders di 

madrasah adalah adanya ‘jual-beli’ dalam konteks kewirausahaan sebagai sumber belajar. 

Komunikasi, kolaborasi dan mendidik menyiapkan peserta didik menjadi wirausahawan 

yang mandiri dan tangguh di masa depan. 

Berkaitan dengan pembelajaran kewirausahaan bagi peserta didik, tenaga kependidikan 

dan stakeholders, maka upaya penguatan, integrasi karakter religius terhadap kegiatan 

kewirausahaan yang bersumber pada Al-Qur’an dan hadits di madrasah harus terus gali, 

dirancang dengan strategi pembelajaran kewirausahaan baik secara terintegrasi, tematik, 

best practise atau strategi/model lainnya. 

Pembelajaran kewirausahaan yang terintegrasi karakter religius, disajikan dengan 

menyenangkan maka diharapkan capaian peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan 

generasi yang kompeten di masa depan dapat terwujud. 
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Lembar Kerja 2.1. 

Merancang Kewirausahaan 

 

Langkah-langkah kegiatan: 

(1) Peserta menuliskan praktik baik tentang bagaimana mengelola kewirausahaan di 

madrasah masing-masing berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki 

dengan tahapan sebagai berikut:  

Tahapan Keterangan 

Latar Belakang Kondisi Mengetahui dan menggali kondisi/konteks lokal 

agar dapat lebih memahami permasalahan 

spesifik yang ada di madrasah, kapasitas, 

kemampuan, dan peluang yang ada (hal yang 

berbeda namun berdampak positif dan 

menjanjikan) untuk memecahkan masalah 

Identifikasi Akar Masalah Mengumpulkan informasi dan data terkait 

masalah-masalah yang dihadapi.  

 

 

Peserta menuliskannya dalam bentuk narasi sejumlah 150 kata (maksimal) 
 

(2) Realisasi Ide Solusi 

Peserta menuliskannya dalam bentuk narasi sejumlah 500 kata (maksimal) 

  

Tahapan Keterangan 

Prioritas Masalah  Membuat daftar prioritas masalah/problem 

checklist berdasarkan prioritas pelaksanaannya.  

Ide Solusi yang 

Dilaksanakan 

Informasi ide solusi yang diimplementasikan 

untuk menjawab masalah yang telah 

teridentifikasi. 

Merumuskan Ide Solusi Perumusan masalah utama menjadi peluang 

potensial untuk perubahan dan intervensi. 

 

Contoh :  

Misalnya, salah satu temuan menunjukkan bahwa 

anak-anak harus bekerja membantu orangtua 

pada musim-musim tertentu, seperti musim 

tanam/festival budaya setempat. 

Alih-alih bertanya “Bagaimana kita bisa 

meningkatkan kehadiran peserta didik di 

madrasah?”, 

 

Sebagai gantinya, kita menanyakan dan 

merumuskan permasalahan menjadi ide solusi 

sebagai berikut :  



“Bagaimana kita dapat memanfaatkan acara 

budaya (seperti tarian tradisional/pentas music 

tradisional anak-anak) untuk mendukung 

pembelajaran di luar kelas agar menjadi menarik 

dan kontekstual, dengan melibatkan masyarakat 

local masyarakat dan pendidik untuk membantu 

memfasilitasi proses pembelajaran yang 

berkualitas ?" 

Evaluasi dan perbaikan 

yang dilakukan 

Hasil evaluasi yang dilaksanakan dan perbaikan 

seperti apa yang dilakukan.  

 

(3) Merancang Kegiatan (Penyelesaian Masalah) 

Berdasarkan pada tahapan sebelumnya, maka dalam tahapan ini diharapkan peserta 

dapat merencanakan dan merancang ide solusi menjadi kegiatan yang konkrit, 

tahapan ini disebut juga sebagai tahapan uji coba. 

 

Catatan : 

▪ Peserta diharapkan melalukan curah pendapat dan menggagas ide perubahan 

yang ‘tidak biasa’.  

▪ Tidak takut salah dan berani untuk mencoba (trial and error) sebagai bentuk 

implementasi pola pikir yang berkembang (growth mindset) 

 

Tahapan Keterangan 

Perencanaan Timeline/waktu pelaksanaan  

Sumber daya yang diperlukan : manusia/siapa 

saja yang akan terlibat, dana, dll 

Pelaksanaan  Pendampingan 

Review pelaksanaan secara berkala  

Data dan Dokumentasi  Dokumen pelaksanaan dan data pendukung 

dalam bentuk hard file/soft file sebagai bukti 

otentik 

Evaluasi dan perbaikan 

yang dilakukan 

Hasil evaluasi yang dilaksanakan dan perbaikan 

seperti apa yang diperlukan: 

▪ Apa saja yang berlangsung dengan baik? 

Mengapa/bagaimana? 

▪ Apa saja yang tidak berlangsung dengan 

baik? Mengapa? 

▪ Alokasi sumber daya: anggaran, manusia, 

tools/instrument, dll? 

 

Rencana Kerja Tindak 

Lanjut 

Merencanakan untuk mengulang siklus kegiatan 

dengan perbaikan-perbaikan berdasarkan hasil 

evaluasi. 

 

(4) Integrasi Karakter Religius dalam Kewirausahaan Madrasah (Keteladanan Nyata) 

Peserta melakukan refleksi terhadap proses yang telah dilakukan dalam tahap sebelumnya. 

Fokus refleksi adalah karakter religius yang terkandung dalam siklus/tahapan, yaitu 

sebagai berikut: 
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No Aspek Keteladanan Nyata Jawaban 

1 Pantang Menyerah: 

Keteladanan dedikasi tinggi cermin 

pantang menyerah bahwa apa yang 

peserta pikirkan, rencanakan dan 

realisasikan benar-benar tulus adanya 

untuk kemajuan madrasah yang lebih 

unggul dan merupakan realisasi 

syukur pada Allah SWT.  

 

Link bukti dokumen 

/video/foto/youtube/social media 

(maksimal 50 kata) 

2 Komitmen 

Keteladanan komitmen tinggi dalam 

menghadapi tantangan, menangkap 

peluang dan menyelesaikan tugas pada 

situasi apapun yang bermuara pada 

efektivitas kinerja dan terus 

meningkatkan produktivitas. 

 

Link bukti dokumen 

/video/foto/youtube/social media 

(maksimal 50 kata) 

3 Religius (Kejujuran, Integritas): 

Jujur adalah cermin integritas tanpa 

pamrih, tidak mengharap imbalan jasa 

dan pamrih kepentingan di luar 

pengembangan madrasah 

 

Link bukti dokumen 

/video/foto/youtube/social media 

(maksimal 50 kata) 

4 Rakmatan lilalamin & Kemandirian 

(hidup beribadah/bermanfaat, kerja 

keras, optimis): 

Tindakan dengan semangat, kerja keras 

tinggi, optimis dalam melayani peserta 

didik dan stakeholders dalam 

meningkatkan kualitas kewirausahaan 

sebagai sumber belajar di madrasah 

 

Link bukti dokumen 

/video/foto/youtube/social media 

(maksimal 50 kata) 

5 Motivasi: 

Motivasi yang kuat & selalu mencari 

solusi teladan 

nyata atau contoh praktis yang baik 

bahwa yang peserta lakukan adalah 

realisasi motivasi yang kuat & selalu 

(maksimal 50 kata) 



mencari solusi mengelola kegiatan 

produksi atau jasa dalam kewirausahaan 

di madrasah sebagai sumber belajar di 

madrasah 

 

Link bukti dokumen 

/video/foto/youtube/social media 

6 Pengorbanan pikiran, tenaga, & waktu 

yang peserta curahkan dapat menjadi 

teladan keluarga madrasah dan pihak 

lain 

(maksimal 50 kata) 

7 Inovasi yang dikembangkan oleh 

peserta  

 

Link bukti dokumen 

/video/foto/youtube/social media 

 

8 Berikan contoh nyata atau penyelesaian 

masalah nyata bahwa tindakan peserta 

memiliki kemanfaatan terutama terhadap 

pemecahan masalah kewirausahaan 

selama merebaknya Covid-19 untuk 

menjaga keteraturan aspek 

kewirausahaan dan kesehatan warga 

madrasah 

 

Link bukti dokumen 

/video/foto/youtube/social media 

(maksimal 50 kata) 

9 Berbagai upaya maksimal tentu sudah 

tak terhitung dilakukan untuk memajukan 

madrasah. Berikan contoh nyata bahwa 

tindakan peserta memiliki kebaharuan 

 

Link bukti dokumen 

/video/foto/youtube/social media 

(maksimal 50 kata) 

10 Penting dan mendasar untuk 

menemukan sisi beda yang bersumber 

dari potensi madrasah dan dikemas 

sebagai program otentik atau asli ciri 

khas madrasah. Berikan contoh nyata 

bahwa tindakan peserta adalah otentik 

atau asli 

 

Link bukti dokumen 

/video/foto/youtube/social media 

(maksimal 50 kata) 

11 Terkadang kegiatan rutinitas atau hal-hal 

kecil yang dikemas kreatif menjadi 

bernilai dan memiliki citra inovasi. 

Berikan contoh nyata bahwa Inovasi 

(maksimal 50 kata) 
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peserta dapat menginspirasi dan 

mendapatkan daya tarik warga madrasah 

dan pihak lain 

 

Link bukti dokumen 

/video/foto/youtube/social media 

 

 

  



 

Informasi Tambahan 2.1. 

Ide Solusi Berbasis Masalah  

 

Berikut ini adalah studi kasus tentang siklus inovasi berdasarkan masalah yang dihadapi. 

Bermain Pompa/Play Pump, Mozambique – Afrika Selatan 

(sumber : PDIA Training, INOVASI Project dan https://objectsindevelopment.net/the-

playpump/) 

 

(a) Masalah yang dihadapi : masyarakat selalu kekurangan air bersih untuk kebutuhan 

sehari-hari, sehingga tantangan terbesarnya adalah tersedianya air bersih.  

(b) Ide Solusi :  membuat pompa air melalui permainan anak-anak sebagai representasi 

dan metafora 'permainan anak-anak' yaitu sebuah ide sederhana yang berhasil, dan 

sebenarnya bergantung pada permainan anak-anak.  

 Imajinasi permainan adalah 
kegiatan yang menyenangkan.  

 Ide bermain dan teknologi 
menjadi suatu perpaduan 
interaksi penggunaan pompa.  

 Citra yang ditampilkan dari Play 
Pump adalah tentang anak-anak 
yang bermain. 

 

 

(c) Implementasi Ide Solusi :  

 Play Pump adalah pompa air yang 
digerakkan secara mekanis oleh 
putaran anak-anak yang terdapat 
di bundaran taman bermain.  

 Cara kerjanya adalah memompa 
air ke tangki air yang ditinggikan 

 Pertama kali dipasang di Afrika 
Selatan pada tahun 1994, mulai 
mendapat perhatian setelah 
memenangkan Penghargaan 
Pengembangan Pasar oleh Bank 
Dunia tahun 2000.  

 
 

 

(d) Evaluasi: 

https://objectsindevelopment.net/the-playpump/
https://objectsindevelopment.net/the-playpump/


 
 

29 
 

 Orang dewasa terpaksa melakukan parodi permainan, karena dirancang untuk 
anak-anak, maka bundaran itu berada pada ketinggian yang sesuai usia anak-
anak. Akibatnya, nyeri punggung dilaporkan sebagai keluhan umum.  

 Wanita hamil dan orang tua tidak dapat menggunakannya sama sekali, sehingga 
banyak yang menginginkan pompa tangan digunakan kembali.  

 Tingkat pemompaan rendah, permainan anak-anak tidak dapat menyediakan 
cukup air, sehingga orang dewasa harus memutar bundaran – yang lebih sulit 
digunakan daripada pompa tangan. 

 

(e) Kesimpulan ‘Play Pump’: 

Masalah → Kekurangan air bersih 
 
Tetapi …. 

▪ Asumsi awal tidak tervalidasikan 
▪ Perlu pengenalan situasi local 
▪ Melibatkan partisipasi tentang ide solusi 
▪ Pemberian solusi perlu validasi dan uji coba skala kecil (pilot proyek) 

 
Selanjutnya … 

✓ Proses baik apa saja yang telah terjadi? 
✓ Perbaikan seperti apa yang perlu dilakukan? → proses 

Perbaikan/Pembaharuan Ide Solusi (Iterative and Adaptation).  

 

  



Lembar Kerja 3.1. 

Eksplorasi dan Proyek Kewirausahaan Kreatif di Madrasah 

Langkah-langkah kegiatan :  

▪ Tuliskan upaya kreatif, inisiatif, dan gagasan inovasi kewirausahaan yang mengeksplorasi 

potensi dan pengembangan madrasah, sebagai berikut :  

No Aspek Jawaban 

1 Jiwa Kewirausahaan dan Karakter Religius: 

peserta diminta menuangkan/mengisi dengan 

jiwa kewirausahaan dan karakter religius 

yang akan dikembangkan di madrasah. 

Misalnya jiwa kewirausahaan inovasi, kreatif 

dan hidup beribadah (religius) 

 

Link bukti dokumen 

/video/foto/youtube/social media 

 

2 Kebaruan yang bersumber dari Potensi yang 

dimiliki Madrasah  

Isilah potensi yang ada di madrasah yang bisa 

proyeksikan dan dikembangkan membuat 

proyek kewirausahaan. Ingat sentuhan inovasi 

dan kreativitas yang menuju pada kebaruan 

pada proyek kewirausahaan sangat penting 

untuk menjadi sisi unggul atau beda. Misalnya 

madrasah memiliki laboratorium komputer 

yang memadai dengan teknologi baru di 

support jaringan fasilitas jaringan internet 

yang cepat, beberapa kelompok belajar siswa 

dan guru sangat antusias intens terampil 

mengoperasikan beberapa aplikasi-program 

komputer. 

 

Link bukti dokumen /video/foto/youtube/social 

media 

 

3 Sasaran yang akan Dicapai 

Tuliskan apa yang menjadi target atau sasaran 

yang dibidik dalam rencana proyek 

kewirausahaan di madrasah. Misalnya anak-

anak didampingi guru dan difasilitasi 

madrasah menargetkan mempunya usaha dan 

produksi yang berbasis digital sebagai 

sumber belajar. 

Link bukti dokumen /video/foto/youtube/social 

media 

 

4 Proyek Kewirausahaan   



 
 

31 
 

Apabila potensi lokal, aspek kebaruan, kepastian 

target yang dibidik dengan diiringi jiwa 

kewirausahaan dan karakter religius sudah 

tertata apik maka langkah selanjutnya adalah apa 

rencana proyek yang mengaktualisasi dari aspek-

aspek yang sudah dipaparkan. Misalnya 

pendirian Ruang Produksi berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi ‘A-Production’. 

 

Nama A dipilih dari huruf depan slogan 

madrasah yaitu ABHIKARSYA yang bermakna 

semangat, berkarya dengan kreatif. Ruang A-

Production, memfasilitasi talenta dan potensi 

siswa yang terampil bidang IT, desain, 

youtuber, Film, animasi, video, aplikasi, game, 

fotografi, kuliner dan konten kreatif yang 

muaranya pada ekonomi dan wirausaha 

kreatif. Desain kaos, cangkir, dan aksesoris 

yang disajikan-dijual pada momentum temu 

alumni, rapotan, purnawiyata di madrasah 

merupakan hasil karya sentuhan tangan 

terampil siswa Ruang A-Production.  

 

Cobalah peserta merancang proyek 

kewirausahaan dengan mengoptimalkan 

kolaborasi komunitas, media digital/offline, 

dunia usaha/UMKM, pemerintah dan kearifan 

lokal-potensi sumber daya madrasah masing-

masing. 

 

Link bukti dokumen /video/foto/youtube/sosial 

media 

 

▪ Langkah berikutnya, peserta mengkombinasikan jiwa kewirausahaan lainnya dengan 

pola dan tahapan yang sama seperti pada ilustrasi (langkah 1-4) yang sudah 

dipaparkan di atas. 

Dukungan karakteristik jiwa kewirausahaan, data akurat potensi madrasah, 

ketelitian, kejelian menangkap tantangan-peluang, komitmen pantang menyerah 

dan jiwa religiusitas yang tinggi dilandasi keikhlasan pengabdian beribadah 

menunjukkan kompetensi pimpinan kepala madrasah yang kompeten dan mandiri. 

Dimensi inovasi dan kreatifitas tercermin dari seberapa banyak dan efektif rencana 

proyek yang dirancang hingga produk atau jasa baru sebagai sumber belajar. 

Konteks kemampuan dan keterampilan jiwa kepemimpinan tersebut menunjukkan 

kompetensi tinggi yang dimiliki kepala madrasah. 

 



Apabila peserta didik dan warga madrasah mencapai pada kemampuan yang 

dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan sumber daya manusia, 

menumbuhkan budaya belajar, literasi, dan kewirausahaan maka selamat peserta 

sebagai pemimpin berhasil menyiapkan generasi wirausahawan mandiri di masa 

depan. 
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Lembar Kerja 3.2. 

Eksplorasi Ide-Ide Kewirausahaan Kreatif di Madrasah 

Langkah-langkah kegiatan : 

No Kegiatan Keterangan 

1 Peserta menggali dan 

menghasilkan ide yang diawali 

dari tahapan kreativitas dan 

inovasi. Diilustrasikan dengan 

fenomena kegiatan rutin 

keseharian di madrasah. Peserta 

diharapkan mampu membaca, 

menangkap peluang dan 

mengemasnya sehingga 

menghasilkan ide kegiatan yang 

bernilai ekonomi untuk 

madrasah. 

 

▪ Maksud dari kegiatan rutin pada 

momen tertentu, misalnya 

peringatan hari besar nasional, hari 

besar Islam atau momen temu 

alumni.  

▪ Bagaimana kegiatan tersebut 

dikemas apik sehingga dapat 

membangun kolaborasi ekosistem 

kewirausahaan yang bernilai.  

▪ Aktivitas yang dirancang dengan 

ide gagasan yang kreatif dan 

inovasi dapat membangun sinergi 

peserta didik, pendidik, komunitas, 

media digital/offline, pemerintah 

dan seluruh elemen ekosistem 

madrasah bahkan sinergi local serta 

global. 

2 Peserta menyaksikan video dari 

salah satu madrasah.  

 

 

Video dari salah satu madrasah 

memuat kegiatan rutin harian, dikemas 

kreatif dan berkolaborasi. Madrasah ini 

dikelilingi persawahan tebu dan pohon 

jati dan sungai di belakangnya. Akses 

transportasi umum masih terbatas 

harus melewati gang sempit. 

 

3 ▪ Peserta dalam kelompok 

membuat rangkuman hasil 

pengamatan dari video 

dengan kegiatan berikut : 

▪ Curah pendapat, diskusi, 

dan menganalisa nilai-nilai 

dan ide-ide kreatif 

kewirausahaan melalui 

kolaborasi digital/seluruh 

elemen untuk kemajuan 

madrasah  

 

Link video untuk No. 2:  

https://www.youtube.com/watch?v=EdfxD9VaCBM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=0-3b18_Y5ng 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=EdfxD9VaCBM
https://www.youtube.com/watch?v=0-3b18_Y5ng


Lembar Kerja 3.3. 

Ide Kreatif dan Pontesi Lokal Madrasah 

A. Peserta menyaksikan beberapa link video berikut untuk mendukung kegiatan ini dan 

mencatat point-poin yang penting : 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=dUbCitfVvXM 
 

▪ https://www.facebook.com/tvOneNews/videos/peringatan-hari-
pahlawan/2553849571505265/? so =permalink&rv =related_videos 

 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=eR-X_E7tsT8 
 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=oErRrsldcdk 
 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=d2EIsF4s6Oc 
 

▪ https://www.youtube.com/watch?v=E7y-7rBetxA 
 

B. Peserta menuliskan hasil diskusi dalam tabel berikut ini:  

No Ide Kreatif Potensi Lokal Bentuk 
Kegiatan 

Bentuk 
Kolaborasi 

Sasaran 
Kegiatan 

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

  
 
 

    

 
 

 
 

 
 
 

   

Catatan : Contoh tabel B, dapat dilihat pada Informasi Tambahan 3.1. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dUbCitfVvXM
https://www.facebook.com/tvOneNews/videos/peringatan-hari-pahlawan/2553849571505265/?%20so%20=permalink&rv%20=related_videos
https://www.facebook.com/tvOneNews/videos/peringatan-hari-pahlawan/2553849571505265/?%20so%20=permalink&rv%20=related_videos
https://www.youtube.com/watch?v=eR-X_E7tsT8
https://www.youtube.com/watch?v=oErRrsldcdk
https://www.youtube.com/watch?v=d2EIsF4s6Oc
https://www.youtube.com/watch?v=E7y-7rBetxA
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Lembar Kerja 3.4. 

Penilaian 

No Rentang Nilai Deskripsi 

1 86 - 100 Menemukan ide kreatif, nilai-nilai relevan, potensi local yang 

sesuai, kolaborasi memenuhi, sasaran kegiatan sesuai, 

rencana pengembangan logis-relevan dengan seluruh 

elemen (terpenuhi semua elemen) 

2 76 - 85 Menemukan ide kreatif, nilai-nilai relevan, potensi local 

sesuai, kolaborasi memenuhi, rencana pengembangan logis 

– relevan pada 4-5 elemen  

3 66 – 75 Menemukan ide kreatif, nilai-nilai relevan, potensilokal 

sesuai, kolaborasi memenuhi, rencana pengembangan logis-

relevan pada 2-3 elemen. 

4 0 - 65 Menemukan ide kreatif, nilai-nilai relevan, potensi local 

sesuai, kolaborasi memenuhi, rencana pengembangan logis-

relevan pada 1 elemen.  

  



 

Informasi Tambahan 3.1. 

Tabel Ide Kreatif dan Pontesi Lokal Madrasah 

Contoh Lembar Kerja 3.3: 

No Ide Kreatif Potensi Lokal Bentuk Kegiatan Bentuk 
Kolaborasi 

Sasaran Kegiatan 

1 ▪ Momentum 
Peringatan 
Hari Ibu 

 
▪ Membagikan 

raport dan 
1000 pot 
untuk warga 

 
▪ Nilai-nilai :  
✓ Kreativitas 
✓ Menangkap 

tantangan 
dan peluang 

✓ Solusi 
✓ Kreatif 
✓ Kerja keras 

✓ Bersyukur 
dan berbagi 

▪ Madrasah 
dikelilingi 
persawahan 
dan tanaman 
tebu serta 
pisang.  

▪ Kulit pisang 
dan daun 
pelepah/daun 
tebu yang 
kering dibuat 
menghiasi 
pot bunga 
dengan 
berbagai 
variasi. 

▪ Masyarakat 
sekitar 
merespon 
positif untuk 
kegiatan 
performance 
unjuk 
kegiatan baik.  

▪ Memperingati 
Hari Ibu 

▪ Mempersemba
hkan 1000 pot 
untuk ibu-ibu.  

Tim siswa 
melakukan 
koordinasi dan 
kolaborasi 
dengan 
bimbingan guru. 
Melakukan 
silaturahmi 
dengan para ibu 
RT/RW di sekitar 
madrasah.  

▪ Terwujudnya 
trust/kepercayaan 
masyarakat. 

▪ Terjalinnya 
silaturahmi/kolabor
asi antar madrasah 
dan warga. 

▪ Tumbuhnya nilai 
kreativitas dan 
wujud syukus siswa 
dengan berbagi.  

 
➢ Program: 
▪ Bhakti Muda 
▪ Wirausahawan 

2 Dst … 
 
 

… … … … 
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Lembar Kerja 4.1. 

Kegiatan On the Job Learning Produksi dan Jasa 

 

A. Lembar Kerja Teknis OJL Produksi dan Jasa 

No Kegiatan 

1 Buatlah rancangan program yang berkaitan dengan Unit Produksi dan Jasa di 

madrasah tempat peserta On the Job Learning. 

2 Rancangan program yang akan dilakukan berbasis best practice, sederhana 

dan mudah dilakukan dengan sentuhan kreativitas. 

3 • Lakukan observasi dengan mengidentifikasi terhadap unit produksi yang 

sudah ada di madrasah tempat peserta praktik.  

• Ingat sebelum praktik, susunlah instrumen observasi dengan aspek-aspek 

esensi kewirausahaan secara efektif dan utuh (lihat Lembar Kerja 4.2).  

• Fokuskan pada hal-hal yang bernilai kreativitas atau hal baru yang menjadi 

daya tarik-sisi beda jika memang ditemukan. Peserta dapat menggunakan 

chek list, catatan dan dokumentasi foto/video serta wawancara intensif 

tentunya seizin pihak madrasah. 

4 Lakukan analisis terhadap data dan dokumentasi yang diperoleh dan untuk 

mempermudah pekerjaan yang dilakukan peserta dapat menggunakan media 

atau alat yang bisa memperlancar kegiatan tersebut. 

5 Peserta dapat mengklasifikasikan hasil analisisnya dengan kategori sederhana 

misalnya sangat baik, baik, cukup dengan salah satu aspek mendasar sentuhan 

kreatifitas atau hal beda yang menjadi daya tarik. 

6 ▪ Setelah melakukan observasi dan analisis, maka temuan menarik- esensi 

yang menjadi ‘akar masalah’ untuk solusi terbaik atau elemen tertentu yang 

dapat dikembangkan. Untuk itu lakukan proses memecahkan masalah atau 

pengembangan dengan dasar temuan akar masalah dan elemen-elemen 

esensi yang telah ditemukan.  

▪ Jangan lupa pendidikan karakter religius sinergikan atau integrasikan 

dalam rencana pengembangan produksi dan jasa di madrasah. 

▪ Peserta dapat menggunakan proses tahapan kegiatan: 

1. Akar masalah 

2. Solusi 

3. Perencanaan 

4. Pelaksanaan 

5. Evaluasi 

6. Rencana Tindak Lanjut 

▪ Akar masalah berfokus pada temuan esensi yang harus pecahkan solusi 

efektifnya.  

▪ Perencanaan susunlah rencana pengembangannya, jalankan rancangan 

kegiatan yang telah disusun, lakukan evaluasi dan pengawasan terhadap 

prosesnya, melalui hasil temuan dalam pemantauan terhadap proses 

tersebut susunlah rencana tindak lanjutnya. Peserta dapat menggunakan 

Lembar Kerja 4.2. 



 

 

B. Rancangan Pengembangan 

Peserta dapat menggunakan rancangan pengembangan kreasi sendiri atau rencana 

kewirausahaan dengan bisnis model canvas atau lainnya. Adapun alternatif berikut dapat 

digunakan sebagai salah satu rancangan pengembangan yang berbasis akar masalah. 

1. Situasi dan Permasalahan (Akar Masalah) Terkait dengan Kewirausahaan di tempat 

peserta praktik. 

2. Realisasi solusi efektif terkait akar permasalahan:  

a) Perencanaan 

b) Pelaksanaan 

c) Evaluasi 

d) Karakter Religius 

e) Rencana Tindak Lanjut 

 

 

  



 
 

39 
 

 

Lembar Kerja 4.2. 

Instrumen On the Job Learning Unit Produksi dan Jasa di Madrasah 

Tabel 1  

No Aspek / Elemen Kategori Catatan 

1 2 3 

1 Potensi unggul madrasah     

2 Memberi kesempatan kegiatan pada 

siswa yang berorientasi pada sumber 

belajar & menjadi wirausahawan 

dimasa depan 

    

3 Mendorong siswa mengembangkan 

jiwa kewirausahaan 

    

4 Siswa Menyenangkan/sangat senang 

melaksanakan kegiatan praktik di Unit 

Produksi & Jasa 

    

5 Jenis-jenis usaha yang dilakukan     

6 Organisasi kegiatan unit produksi     

7 Pengelolaan tenaga kerja/karyawan 

dan SDM 

    

8 Pemodalan     

9 Analisis pasar     

10 Kemampuan produksi     

11 Kemitraan     

12 Sasaran pelanggan     

13 Strategi pencitraan     

14 Sistem Pengelolaan     

15 Sisi kreativitas/inovasi     

16 Realisasi karakter religius     

17 Solusi penyelesaian akar masalah     

▪ Keterangan: 1. Cukup, 2. Baik, 3. Sangat baik 

▪ Penskoran dan intepretasi: 

▪ 0 - 29 = level unit produksi dan jasa: kurang. 30 - 40 = level unit produksi dan 

jasa: baik 

▪ 41 - 51 = level unit produksi dan jasa: sangat baik. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabel 1  

No Rentang Nilai Deskripsi 

1 86 – 100 Rencana pengembangan berdasarkan hasil identifikasi : akar 

masalah, potensi madrasah dibuat secara logis langkah-

langkahnya, memenuhi nilai kreativitas/inovasi/karakter 

religius (memenuhi 4 elemen) 

2 76 – 85 Rencana pengembangan berdasarkan hasil identifikasi : akar 

masalah, potensi madrasah, dibuat secara logis langkah- 

langkahnya, memenuhi nilai kreativitas/inovasi/karakter 

religius (memenuhi 3 elemen) 

3 66 - 75 Rencana pengembangan berdasarkan hasil identifikasi : akar 

masalah, potensi madrasah, dibuat secara logis langkah- 

langkahnya, memenuhi nilai kreativitas/inovasi/karakter 

religius (memenuhi 2 elemen) 

4 0 - 65 Rencana pengembangan berdasarkan hasil identifikasi : akar 

masalah, potensi madrasah, dibuat secara logis langkah- 

langkahnya, memenuhi nilai kreativitas/inovasi/karakter 

religius (memenuhi 1 elemen) 

 

Tabel 2: Penilaian Pengembangan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Pelajar 

Rakhmatan lilalamin  

No Aspek Deskripsi Ket.  

Ya Tidak 

1 Topik Projek ✔ Relevan dengan tema projek   

✔ Bahasa komunikatif   

✔ Dimensi, elemen, sub elemen jelas   

✔ Relevan kontektual   

2 Administrasi Projek ✔ Catatan proses lengkap akurat   

✔ Bukti kegiatan foto, video, dll siap 

digunakan sesuai kebutuhan 

  

3 Proses Karya/produk ✔ Kerja sama tim/kelompok efektif dalam 

realisasi tugas dan karya/produk 

  

✔ Relevan karya/produk sesuai kebutuhan   

4 Presentasi/gelar 

karya 
✔ Lancar, jelas dan komunikatif   

✔ Interaktif dan antusias dalam presentasi   

✔ Menarik dan Konten sesuai esensi 

projek 
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5 Nilai-nilai Leadership 

Kolaborasi & 

Rakhmatan lil alamin  

✔ Anggota kelompok secara mandiri dan 

bergotong royong serta kreatif dalam kegiatan 

projek berdasarkan keimanan pada Allah swt, 

humanis, dialogis, toleran moderasi dalam 

beragama & cinta kasih sayang kepada umat 

manusia & alam 

  

6 Laporan Projek ✔ Laporan projek akurat, lengkap, tertulis 

menggunakan media digital, foto, vidio dan 

sesuai kebutuhan 

  

 Total     

 

 

  



Informasi Tambahan 4.3. 

Instrumen Penilaian  

Materi : Kewirausahaan (Bidang Produksi dan Jasa) 

Teknik dan Bentuk Penilaian 

No Penilaian Teknik Penilaian Bentuk Penilaian 

1 Pengetahuan Tes 

Penugasan 

Uraian 

Lembar Kerja (LK) 

2 Keterampilan Penugasan 

Laporan 

Presentasi 

Dokumen 

laporan/portofolio 

3 Sikap Observasi Observasi 

 

A. Penilaian Sikap 

INSTRUMEN DAN RUBRIK PENILAIAN SIKAP PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

KEWIRAUSAHAAN KEPALA MADRASAH 

Materi                      :        _________________________________________ 

Kelas                        :    _________________________________________ 

Hari/Tanggal             : _________________________________________ 

 

No Nama 
Peserta 

Asal 
Madrsh 

Aspek Skor  
Akhir Tanggung Jawab Jujur/Integritas Santun 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

  
 

           

Keterangan: 

........, .........20.... 

3 : jika 3 indikator terpenuhi/terlihat 

2 : jika 2 indikator terpenuhi/terlihat 

1 : jika 1 indikator terpenuhi/terlihat 

Fasilitator 2 

 

 

(………………………………………..) 
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Komponen dan Indikator Penilaian 

A . Penilaian sikap: 

Jujur 

 

1. Menyampaikan sesuatu berdasarkan kondisi sebenarnya 

2. Tidak menyontek atau menjiplak pekerjaan orang lain 

3. Tidak menutupi kesalahan sendiri 

Tanggung jawab 

 

1. Menuntaskan tugas dengan tuntas tepat waktu 

2. Menerima resiko dari apa yang dilakukan 

3. Berani meminta maaf atas kesalahannya 

Santun 

 

1. Bersedia berbagi/kerja sama 

2. Berinteraksi dengan ramah 

3. Memuji dan mengucapkan terima kasih jika dibantu 

4. Kategori dan penskoran 

 

 

Keterangan: 

2 : Baik 

1 : kurang bak 

Jumlah skor yang diperoleh 

 

Nilai sikap =________________________  X 3 

 

skor maksimal 

  



 

REKAPITULASI HASIL NILAI SIKAP SELURUH MATERI 

PENGEMBANGAN KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN KEPALA 

Materi                      :        _________________________________________ 

Kelas                        :    _________________________________________ 

Hari/Tanggal             : _________________________________________ 

 

No Nama Asal 

Madrsh 

Nilai Sikap untuk setiap materi Kegiatan 

Belajar 

Nilai 

Sikap 

KB 1 KB 2 KB 3 KB 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (11) 

        

        

        

        

        

 

Keterangan: 

 

........, .........20.... 

 

KB1: kegiatan belajar 1 

KB2: kegiatan belajar 2 

KB3: kegiatan belajar 3 

Fasilitator 

 

 

(………………………………………..) 
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B . Penilaian Pengetahuan 

 

4. Memahami konsep nilai-nilai kewirausahaan sebagai sumber belajar dan 

perencanaan program produksi dan jasa 

5. Lembar Kerja Peserta (LK)  

 

C. Penilaian Keterampilan 

PENILAIAN KETERAMPILAN PRESENTASI PENGEMBANGAN KOMPETENSI 

KEWIRAUSAHAAN KEPALA 

Materi                      :        _________________________________________ 

Kelas                        :    _________________________________________ 

Hari/Tanggal             : _________________________________________ 

 

No Nama Peserta Aspek Skor Akhir 

Penguasaan 

Materi 

Kesesuaian 

Materi 

Keaktifan 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

            

            

            

            

            

            

 

  



 

REKAPITULASI NILAI KOMPETENSI KETERAMPILAN PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI KEWIRAUSAHAAN KEPALA 

Materi                      :        _________________________________________ 

Kelas                        :    _________________________________________ 

Hari/Tanggal             : _________________________________________ 

 

No Nama Peserta Asal  Nilai  Presentasi 

OJL 

Skor Nilai 

LK-1 LK-2 LK-3 LK-4 

         

         

         

         

         

         

 

........, .........20.... 

 

Fasilitator 

 

 

……………………….. 

 

 

LK-1.1 : Nilai lembar kerja 1 pada materi tertentu (skala 1-100) 

LK-2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 4.1, 4.2 : Nilai lembar kerja 2 pada materi tertentu (skala 1-

100) 

LK-n : Nilai lembar kerja 2 pada materi tertentu (skala 1-100) 

NK : Nilai Keterampilan materi tertentu; rerata nilai L-1 sampai dengan nilai L-n 
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Glosarium 
 

Entrepreneur : Seseorang yang melakukan proses menciptakan sesuatu 

yang agar bisa bernilai tambah dan ekonomi.  

Growth Mindset : Pola pikir seseorang yang memahami bahwa 

kemampuan atau bakat yang dimilikinya sejak kecil 

merupakan sebuah permulaan. Mereka percaya bahwa 

kemampuan dan bakat tersebut dapat terus 

berkembang dengan kerja keras dan dedikasi. Mereka 

menanamkan pola pikir untuk terus belajar dan 

memahami dunia. 
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