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Abstrak
Abad 21 pengembangan core value diharapkan menjadi alternatif untuk perkembangan
ekonomi di suatu Negara. Penguatan yang dilakukan adalah melalui penguatan core value
pada program pembelajaran di sekolah. Core value dilakukan proses panjang
berkesinambungan dalam pembelajaran, pembiasaan, dan latihan pada program entrepreneur.
Metode yang dilakukan pada artikel ini adalah dengan pendekatan kualitatif dan
menggunakan desain penelitian studi kasus. Berdasarkan pengamatan di lapangan, bahwa
program entrepreneur merupakan salah satu program yang menjadi wadah anak dalam
pembiasaan untuk menanamkan karakter sejak dini dan mengikuti perkembangan pada abad
21. Hal ini terlihat pada kutipan wawancara kepala sekolah bahwa sekolah mencoba untuk
melihat peluang dari program entrepreneur, sehingga seiring perkembangan zaman program
ini mampu untuk bersaing dalam pengembangan karakter.
Kata kunci: core value, program enterpreneur
Abstract
21st Century development of core values is expected to be an alternative to economic
development in a country. Strengthening is done through strengthening core values in
learning programs in schools. Core values are carried out a long and continuous process in
learning, habituating and training in entrepreneur programs. The method used in this article
is a qualitative approach and uses case study research designs. Based on field observations,
entrepreneurial programs are one of the programs that become a place for children in
habituation to instill character early and follow developments in the 21st century. This can be
seen in the interview headmaster's quote that schools try to see opportunities from
entrepreneurial programs, so that the age of this program is able to compete in character
development.
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pada abad 21 ini sebagai metode yang
dapat menjadi motivasi seseorang dalam
kesuksesan dimasa yang akan datang
(Aqib, 2012; Kickul & Gundry, 2002;
Peng, 2001; and McDougall & Oviatt,
2003). Jika program enterepreneur ini
berjalan dengan baik maka hasil yang
dapat dilihat adalah perilaku dari seorang
enterpreneur akan muncul dan menjadi
perilaku dalam kehidupan sehari-hari anak
(Engle et al., 2010; McMullen & Dimov,
2013; Townsend, Busenitz, & Arthurs,
2010).
Beberapa penelitian menyebutkan
bahwa
aktivitas
dari
program
enterpreneur dapat menunjang potensi
perkembangan karakter anak dalam nilainilai dari program enterpreneur (Kritikos,
2014;
Filion,
2011).
Program
entrepreneur pada anak usia dini sangat
concern pada usia emas anak di mana
dapat mempengaruhi perkembangan
kognitif, sosial atau perilaku anak dalam
jangka panjang. Tidak hanya sampai
perkembangan yang dibutuhkan pada
anak, melainkan nilai karakter yang
dimunculkan menjadi aspek yang penting
bagi anak usia dini (Neraca, 2012).

PENDAHULUAN
Maju atau berkembangnya suatu
Negara dapat dilihat dari karakter yang
dimiliki oleh rakyatnya. Penanaman nilai
karakter yang bagaimana sehingga Negara
tersebut tergolong dapat ramah terhadap
masyarakat Negara lain. Berdasarkan
United Nation’s Economic Commission
for Africa (UNECA) tahun 2006 bahwa
anak usia dini merupakan agents of
change dari potensi perkembangan
kemampuan seseorang dan anak usia dini
merupakan
usia
kritis
dimana
keterampilan
dasar
anak
akan
berkembang.
Keterampilan
ini
berkembang melalui nilai-nilai dari
aktivitas entrepreneur (Mbebeb, 2009).
Perkembangan nilai-nilai karakter
sebelum abad 21 tidak menjadi hal yang
penting, karena nilai-nilai karakter dirasa
belum bermanfaat dimasa yang akan
datang. Seiring dengan berjalannya
revolusi dunia pada aspek ekonomi, nilainilai karakter sangat penting untuk bekal
pada diri individu. Sehingga nilai-nilai
karakter
seyogyanya
memberikan
sumbangsih pada perkembangan ekonomi
di abad 21. Walau demikian, menjadi
pribadi yang berkarakter tidak dapat
diperoleh secara otomatis, tetapi melalui
proses panjang berkesinambungan dalam
pembelajaran, pembiasaan, dan latihan
(Aqib, 2012).
Perkembangan Negara pada era
90’an dan menuju abad 21 memerlukan
kestabilan dalam pengelolaan ekonomi
(Audretsch and Thurik, 1997; Audretsch,
dkk., 2000; Wennekers and Thurik, 1999).
Pengelolaan ekonomi memiliki tiga aspek
yaitu inovasi, teknologi dan bisnis (Ilgen
& Pulakos, 1999; Fresse & Doris, 2001;
Schumpeter, 1942). Dengan kebutuhan
yang meningkat pada bidang ekonomi
dunia, maka entrepreneur sebagai jalan
alternatif untuk menjadi pilihan kestabilan
ekonomi.
Nilai karakter yang tertanam pada
seorang entrepreneur juga merupakan
nilai yang penting dimiliki untuk
perkembangan abad 21. Enterpreneur

METODE PENELITIAN
Paper ini menggunakan metode
penelitian kualitatif dengan desain
penelitian studi kasus. Penelitian kualitatif
dengan menggunakan metode studi kasus
digunakan untuk mengungkap fakta yang
terjadi di lapangan untuk dipelajari secara
mendalam, sehingga pada akhirnya
diperoleh temuan data yang dibutuhkan
sesuai tujuan penelitian, yaitu tidak
sekadar untuk menjelaskan seperti apa
objek yang diteliti, tetapi juga untuk
menjelaskan bagaimana keberadaan dan
mengapa kasus tersebut terjadi. Selain itu,
studi kasus bertujuan memberikan
deskripsi mengenai fenomena nyata yang
terjadi di lapangan mengenai proses dan
sudut pandang partisipan (Woodside,
2010) serta penelitian ini bertujuan untuk
melihat proses, memperoleh pandangan
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dan pemahaman, peristiwa, dan aktivitas
anak (Creswell, 2016; Emir, 2010).
Subjek dari penelitian pada paper
ini
adalah sekolah
yang sudah
menerapkan program entrepreneur untuk
anak usia dini dengan mengembangkan
nilai karakter pada salah satu visinya.
Sekolah yang terplih adalah TK Santa
Ursula Bandung. Selanjutnya penulis
memilih subjek penelitian yaitu kelas B1
(rainbow one) sebagai kelas penelitian
artikel berikut ini.

Penguatan Karakter pada Program
Entrepreneur Anak Usia Dini
Beberapa studi menyebutkan bahwa
program entrepreneur baik dilakukan
dimulai saat anak usia dini, diantaranya
The European Charter for Small
Enterprises (2000) menyebutkan bahwa
entrepreneur merupakan salah satu basic
kompetensi dalam sistem pendidikan pada
perkembangan anak. Pada tahun 2003, The
Green Paper on Entrepreneurship in
Europe mengidentifikasi bahwa jika
program entrepreneur ini dilaksanakan
saat usia dini maka dapat diadakan
layanan dan pelatihan untuk menunjang
akses anak sampai pendidikan yang lebih
tinggi. Pada Conference in October 2006,
The Oslo Agenda for Entrepreneurship
Education in Europe Organized by The
European
Commission
and
The
Government of Norway menyimpulkan
bahwa program entrepreneur ini berkaitan
dengan sosial anak sehingga dapat
berkembang dalam ranah pendidikan.
Berdasarkan penelitian di sekolah
TK Santa Ursula, ternyata program
entrepreneur merupakan salah satu
program yang menjadi wadah anak dalam
pembiasaan untuk menanamkan karakter
sejak dini dan mengikuti perkembangan
pada abad 21. Hal ini terlihat pada kutipan
wawancara kepala sekolah bahwa sekolah
mencoba untuk melihat peluang dari
program entrepreneur, sehingga seiring
perkembangan zaman program ini mampu
untuk bersaing dalam pengembangan
karakter. Proses pembelajarannya melalui
penekanan
karakter
yang
telah
direncanakan pada awal semester dan guru
hanya melakukan pembiasaan karakter
pilihan tersebut tanpa melewati karakterkarakter
lain
sebagai
seorang
entrepreneur.
Empowering core value di TK Santa
Ursula terlihat pada tiga tahap program
entrepreneur,
diantaranya
adalah
perencanan
pengembangan
karakter,
pelaksanaan
pengembangan
karakter
melalui
siklus
belajar
program
entrepreneur, dan penilaian hasil dari

HASIL DAN PEMBAHASAN
Nilai-nilai Karakter Enterpreneur
Nilai karakter merupakan anugrah
setiap individu yang sudah diberikan
secara fitrah oleh Allah SWT., dan nilainilai karakter perlu dikembangkan dan
diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Di
bawah ini merupakan karakter seorang
entrepreneur
diantaranya:
integritas,
kemandirian, respect, antusias, rasa ingin
tahu, kreatifitas, kontrol diri, tanggung
jawab, sadar tentang arah diri, bertoleran,
peduli, asertif, dan persuasif (Ciputra,
2009). Sebagai seorang enterpreneur
memiliki karakter pada kepribadian
masing-masing individu untuk menunjang
dari aktivitas entrepreneur itu sendiri. Dari
beberapa kriteria seorang entrepreneur
tersebut,
dapat
disebutkan
bahwa
pentingnya karakter dengan kehidupan
untuk bekal di masa yang akan datang
(Aqib, 2012).
Program entrepreneur salah satu
kontribusi dalam pendidikan, di mana
program ini membantu mengembangkan
potensi anak dan menjadi revolusi
pendidikan sebagai perubahan pada
kehidupan anak tidak hanya dalam
pendidikan tetapi dalam jangka panjang.
Melalui program enterpreneur berbagai
keterampilan, beberapa diantaranya adalah
empati, toleransi, tanggung jawab,
disiplin, berani, jujur, dan aktivitas sosial
lainnya (Bygrave, 1989; Hatten, 1997).
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pengembangan karakter melalui program
entrepreneur.
Untuk
perencanaan
pengembangan karakter maka hal yang
dilakukan sekolah yaitu meminta guru
melakukan pememilihan dari beberapa
karakter
pada
pedoman
program
entrepreneur ciputra entrepreneur school
mana yang akan diberikan penguatan
untuk satu semester. Tentunya disesuaikan
dengan payung tema pada sekolah.
Pemilihan karakter ini pun dilihat dari
perkembangan penguatan karakter pada
semester sebelumnya. Seperti kutipan
wawancara berikut ini:
“Penyusunan kurikulum sudah mulai
dari akhir semester tahun ajaran yang lama
untuk merencanakan kurikulum yang baru.
Sudah mulai kita siapkan. Nah setiap
tahun pasti kita harus ada yang diganti,
hanya dalam pembentukan karakternya itu
ada yang diangkat, tahun ini yang mau
diangkat berapa dan apa saja, kita
misalnya punya 5 karakter nah dari 5
karakter ini yang dikuatkan hanya 2
karakter di tahun ini, bukannya yang lain
tidak dilakukan tetapi 2 karakter ini yang
dikuatkan. Kesepakatan kita dalam raker
dibicarakan, terus khusus untuk yang
tema-tema umum kami punya 5 tetapi
nanti dari 5 ini mana sub tema yang
berganti ganti. Contoh penguatan 2
karakter, misalnya menguatkan leader dan
enthusiasm, sementara ada karakter lain
misalnya respect, kemudian ada selfdevelopment dan ada tolerance, nah terus
yang digali, dikuatkan itu leader dan
enthusiasm ini di setiap kegiatan tahapnya,
harapannya sih di setiap tema atau
indikator yang diambil dalam rppm ini
terus dikuatkan, yang lain ada tetapi
porsinya lebih sedikit. Misalnya leader
untuk kerja kelompok, leader untuk nanti
pimpin doa, leader untuk pimpin barisan,
nah terus dikuatkan contohnya seperti itu.
Nah guru melihat kayaknya sudah
tercapai, kayaknya udah jadi nih leader ini
nah tahun depan jangan leader lagi
mungkin kita ambil karakter yang lain.”
(Wawancara, April 2018)

Berdasarkan data wawancara bahwa
ternyata core value yang direncanakan
setiap program semester kemudian dipilih
beberapa dan kemudian dilakukan
penguatan pada karakter pilihan tersebut.
Perencanaan core value ini dilakukan pada
komponen target dan bukti pencapaian
(Ciputra, 2009; RPPH, 2018). Sehingga
sekolah dapat menentukan prioritas
karakter ini yang menjadi penguatan pada
aktivitas siklus belajar anak pada program
entrepreneur. Tetapi tidak menutup
kemungkinan karakter yang termasuk pada
list program entrepreneur tidak dilakukan,
hanya saja penguatan karakter sudah
direncanakan sejak awal. Misalnya pada
tema tempat karakter yang dilakukan
penguatan diantaranya karakter creative,
curiousity, enthusiasm, responsibility, dan
caring. Dari kelima karakter tersebut
aktivitas siklus belajar anak akan
menyesuaikan untuk melihat penguatan
dari perencanaan core value dan akhirnya
guru dan orangtua dapat melihat
bagaimana implementasi dari penguatan
core value tersebut. Karakter yang tidak
termasuk pada penguatan core value
misalnya
karakter
kejujuran
atau
leadership,
tetap
akan
dilakukan
pembiasaan
tetapi
tidak
sebagai
penguatan. Oleh karena itu, penguatan
karakter akan berganti setiap program
semester
yang
direncanakan
saat
penyusunan program entrepreneur.
Penguatan karakter ini penting untuk
persiapan anak di abad 21, karena
persaingan yang ketat tidak hanya pada
kehidupan sehari-hari bahkan persaingan
dimasa yang akan datang. Melalui core
value yang ditanamkan sejak usia dini
pada program entrepreneur maka usia
emas
anak
dapat
mempengaruhi
perkembangan kognitif, sosial atau
perilaku anak dalam jangka panjang
(Bygrave, 1989; Hatten, 1997; Sarikaya,
2015; Sherman, 2011). Tidak hanya
sampai perkembangan yang dibutuhkan
pada anak, melainkan nilai karakter yang
dimunculkan menjadi aspek yang penting
bagi anak usia dini (Engle et al., 2010;
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McMullen & Dimov, 2013; Townsend,
Busenitz, & Arthurs, 2010; Neraca, 2012).
Pelaksanaan penguatan karakter ini
dengan cara pembiasaan pada anak. Hal
ini menjadi kegiatan yang continue,
sehingga anak mengetahui ritme karakter
yang sedang dikaitkan dalam tema.
Tentunya, hal ini tidak terlepas dari
kegiatan yang menarik untuk anak.
Kegiatan tersebut dikemas pada setiap
payung tema pembelajaran sebagai siklus
belajar dengan memakai lima tahapan
belajar.
Proses penguatan karakter pada
pelaksanaan program entrepreneur dapat
di lihat dari siklus belajar dari program
tersebut. Tahap ekslporing yaitu di mana
anak akan menggali informasi dari tema
sebuah tema, materi apa yang akan
dipelajari oleh anak. Melalui rasa ingin
tahu, memberikan kesempatan untuk
berpikir,
menyelidiki
merangsang
pemikiran, anak mempelajari beberapa
fakta data untuk mencari sebuah fokus
eksplorasi (Ciputra, 2009; Arthur, 1975).
Kutipan observasi pada tahap eksploring:
“Miss Mery bertanya tempat itu apa
saja contohnya? Anak-anak menjawab:
bermain, ibadah, rumah sakit, umum
(taman, mall) kerja (bank,) tempat tinggal
(apartmen, hotel, rumah, kontrak), rekreasi
(pantai, mall) *kata Jojo “kecuali rumah
kontrak baru bukan tempat tinggal sendiri“
Kemudian Miss Merry dan anak-anak
melakukan permainan teka-teki tempat
pertanyaan pertama yaitu Abang umurnya
20 tahun, kemudian akan belajar di tempat
apa setelah SMA … yang jadi mahasiswa/i
atau universitas itu tempat apa? Jawab
anak: “kuliah.” Lalu pertanyaan kedua
yaitu ayahku seorang tukang pos setiap
hari mengantarkan kan surat ke.. rumahrumah tempat ayahku disebut tempat
…“kerja” jawab anak-anak. Pertanyaan
ketiga adalah pada saat liburan ke
Australia, di sana melihat koala dan
binatang lainnya, tempatnya disebut ..
“Rekreasi, wisata “jawab anak-anak.”
(Observasi, 2018)

Berdasarkan observasi di atas
merupakan salah satu cara guru
menstimulasi konsep dari tema yang akan
dipelajari. Metode yang digunakan dalam
mengarahkan anak dengan mengajukan
pertanyaan yang dapat mengembangkan
ide mereka dan membantu anak berpikir
secara mendalam (Abdullah, 2015). Guru
mencoba untuk menyampaikan konsep
dan anak mengeksplor tema menjadi suatu
project pada tahap communicating.
Sehingga akhir dari tahap ini adalah anak
mempunyai kesadaran target dan arah dari
eksploring.
Tahap
planning
program
enterpeneur yaitu anak merencanakan
kegiatan apa yang akan ditampilkan saat
pada tahap communicating nanti. Tahap
planning ini menuntut anak dan guru
untuk menyalurkan ide, kreativitas untuk
membuat project apa, menyusun apa yang
akan
ditampilkan
saat
tahap
communicating. Sehingga anak harus
memahami terlebih dahulu konsep dari
tema dan sub tema pada tahap eksploring
program enterpreneur. Kutipan observasi
planning pada tema tempat berikut ini:
“Miss Merry menempelkan contoh
undangan yang waktu itu beberapa anak
bersedia untuk membuatnya. *Chiko
bertanya: apa itu bu? Miss Merry
menjelaskan bahwa planning dan doing
yang harus dibuat oleh anak-anak untuk
mengajak
mama
dan
papa
saat
communicating nanti. TK A akan
membuat slogan sementara TK B akan
membuat desain undangan. *Chiko: punya
Jojo desainnya bagus.
Miss Merry
bertanya pada anak-anak kalo describe
undangan ada apa aja ya kemudian anakanak secara bergantian menjawab: nama,
kertas, pita, tulisan, love, ada foto
orangnya.
Kemudian
Miss
Merry
menjelaskan undangan seperti apa yang
harus dibuat adalah yang bertema
Indonesia sebagai tema tempat. Indonesia
terkenal apanya ya, tanya Miss Merry? ada
yang menjawab Jojo menjawab rumah
adat, Brian menjawab monas Jakarta,
Aaron
menjawab
alat
musik
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tradisionalnya, Juan menjawab budayanya.
Kemudian Miss Merry menjelaskan bahwa
anak-anak bisa mendesain rumah adat,
atau alat musik, atau pakaian adat, atau
tarian tradidional di kertas hvs.”
Tahap doing merupakan tahap anak
mempersiapkan
sesuai
perencanaan
sehingga anak dapat mengatur target
waktu untuk menyelesaikan (Ciputra,
2009). Kutipan observasi tari sajojo pada
tema tempat:
“Kegiatan 3 adalah doing yaitu
latihan menari. Anak laki-laki latihan
terlebih dahulu dibandingkan anak
perempuan. Miss Merry mempersiakan
speaker dan lagu tari sajojo, kemudian
Jojo membawa tongkat untuk alat properti
tari dan Delon membagikan pada temantemanny yang sudah siap latihan. Ketika
latihan anak-anak berbaris 3 baris (depan,
tengah, dan belakang). Kemudian musik
sudah dinyalakan lalu anak-anak mulai
latihan gerakan yang sudah diberikan
panduan oleh Kak Nia sebelumnya. Pada
saat latihan tari sajojo ini ada beberapa
anak yang sudah hafal betul setiap gerakan
maupun perpindahannya, tetapi ada juga
yang asal gerak atau lihat teman di depan
atau gerak tetapi seperti tidak mau menari.
Kemudian latihan dilakukan per baris
dimulai dari barisan depan, kemudian
barisan tengah, dan terakhir barisan
belakang. Latihan terakhir dipimpin oleh
Rafa dan Michael karena menurut Miss
Merry mereka berdua anak yang paling
konsisten gerakan tari sajojo.”
Tahap ini bisa dilakukan setiap hari
jika waktu tahap communicating sudah
semakin dekat. Baik guru maupun anak,
mempersiapkan penampilannya, mengecek
kembali properti yang harus digunakan,
mencoba ulang barang-barang yang akan
dipakai dan melakukan gladi bersih
terakhir. Anak dan guru bertanggung
jawab dalam pemeran dialog jika
performance terkait dengan drama, jika
terkait dengan penampilan tarian atau
bercerita maka tahap doing ini anak
melakukan latihan sebelum ke tahap
communicating, jika terkait dengan

barang-barang properti
yang akan
digunakan untuk penampilan baik tarian,
drama, bercerita, membaca puisi atau
lannya maka anak perlu mempersiapkan
kepercayaan diri dan kesehatan agar saat
communicating anak dapat tampil secara
baik.
Tahap communicating adalah tahap
pertunjukan anak-anak. Anak-anak bersiap
menggunakan kostum yang sudah
direncanakan sesuai planning kemudian
menunjukan performance nya lalu orang
tua dapat berpartisipasi pada proses
penilaian yang dilakukan dengan skema
yang disusun oleh guru. Adapun kutipan
observasi tahap communicating sebagai
berikut:
“Puncak dari tema tempat yaitu
tahap communicating. Tahap ini sebagai
perfomance penutup di akhir semester ini
dengan tema tempat. Anak-anak akan
membawakan drama musikal dengan judul
nusantara. Tahap ini berbeda dengan tahap
communicating lainnya karena anak-anak
dibantu oleh orang tua murid untuk
memakai kostum dan make up sesuai
tarian yang akan dibawakan. Orang tua
juga hadir dalam memenuhi undangan
sekolah
sekaligus
mengapresiasi
performance anak. Anak harus datang jam
06.45 ke aula smp dan masuk ke kelas
yang sudah disiapkan sesuai tampilan tari.
Kemudian memakai kostum dan make up
dibantu oleh orang tua yang bertugas, jika
sudah selesai kakak smp menjaga adik PG
dan TK untuk menunggu di depan selasar
kelas. Acara dimulai jam 08.30 dibuka
oleh sambutan dari MC dan sesuai urutan
pada latihan gladi resik hari kemarin.
Anak-anak tampil bergantian sesuai
dengan skrip dialog drama musikal
nusantara. Orang tua sangat antusias
melihat penampilan dari anaknya dan
memberikan apresiasi bertepuk tangan,
memfoto juga memvideo anaknya. Selain
itu guru-guru juga memakai kostum khas
dari berbagai daerah nusantara.“
(Observasi 5 juni 2018)
Berdasarkan kutipan di atas dapat
menjadi pengalaman tersendiri bagi anak
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sehingga muncul kepercayaan diri bahwa
anak bisa memberikan penampilan dan
interaksi sosial pada mama, papa, guru,
dan teman-temannya (Ciputra, 2009;
Varun; 2014). Munculnya kepercayaan
diri anak tidak terlepas dari peran
tanggung jawab anak yang ditunjukan
pada
saat
performance
tahap
communicating. Anak-anak semangat
dalam perfom, latihan ekstra saat tahap
doing sehingga hasilnya maksimal.
Tahap
reflecting
yaitu
anak
merefleksikan kegiatan yang telah
dilakukan dari setiap tahapan eksploring,
planning, doing, communicating. Tahap
reflecting ini dilakukan dengan cara anak
menggambar salah satu kegiatan yang
paling anak suka atau ingat atau berkesan
setiap tahap yang telah dilakukan selama
satu tema program entrepreneur. Tahap
reflecting ini ada dua cara, yaitu cara yang
pertama dengan cara anak melakukan
refleksi di akhir dari semua tahap program
entrepreneur dan cara yang kedua yaitu
dengan melakukan refleksi pada setiap
tahap program entrepreneur misalnya
selesai tahap eksploring langsung refleksi,
tidak menunggu sampai tahap planning,
doing, communicating selesai. Hal ini
dilakukan situasional karena melihat
jangka waktu setiap satu tema berganti
dengan tema selanjutnya. Sehingga guru
dapat memperkirakan refleksi dilakukan
pada akhir semua tahap atau setiap tahap
melakukan refleksi. Berikut observasi
reflecting berikut ini:
“Kegiatan selanjutnya adalah miss
merry membuat circle time di mana
kegiatan ini sebagai refleksi juga dalam
tahap planning dan doing. Ada beberapa
karya anak-anak dari rainbow 1 yang
terpilih untuk desain undangan dan
souvenir yang akan dibagikan pada orang
tua, dan ada pula desain undangan yang
tidak terpilih. Miss Merry menanyakan
bagaimana perasaannya berikut jawaban
anak-anak yang tidak terpilih desainnya:
Chiko berkata: lumayan sedih (menjawab
sambil menundukan wajah), Juan berkata:
hmmm gimana ya, sedih sih, yaudah deh

(sambil garuk-garuk kepala), Darel: iya
sedih miss (wajahnya tidak berekspresi).”
(Observasi, Mei 2018)
Penilaian hasil dari pengembangan
karakter melalui program entrepreneur
diantaranya mengenai anak berani
mengungkapkan ide, anak terbiasa
mengubah atau memasukan unsur baru ke
dalam gambar atau karya yang sudah ada,
anak dapat menentukan atau memilih yang
akan dilakukan, anak berinisiatif dan
bersemangat untuk menyelesaikan tugas
atau target kerja dengan gembira hati, anak
berani bertanya dan menemukan jawaban
yang mencerminkan rasa ingin tahu, anak
mencari informasi melalui buku, gambar,
cerita dan bacaan, serta anak memiliki
sikap peduli terhadap kelestarian alam.
Aspek core value mengenai achievement
motivation (memiliki sikap mandiri dan
daya juang dalam mencapai target),
serviam (memiliki sikap peduli) dan
against the tide (mampu membangun
sikap percaya diri dan keberanian)
(Ciputra, 2009; RPPH TK Santa Ursula,
2018).
Pemaparan penilaian dari core value
siklus belajar program entrepreneur dapat
dilihat dari beberapa rangkuman observasi
pada tema tempat yaitu yang pertama
tahap eksploring yaitu pada tahap ini jj
mampu menyebutkan daerah yang ada di
Indonesia berdasarkan tarian daerahnya,
kemudian jn dapat menyebutkan rumah
adat dari daerah papua dan mr dapat
menceritakan bagaimana ciri khas dari
daerah padang. Kemudian tahap planning
yaitu untuk tema nusantara ini anak-anak
dibantu oleh guru dalam menentukan
cerita dengan menggabungkan tarian dari
5 pulau besar di Indonesia. Lalu tahap
doing yaitu pada tahap ini anak laki-laki
dan perempuan dapat berlatih cukup baik
dan
sungguh-sungguh
dalam
menghapalkan tarian sajojo dan tarian
tempurung, kemudian desain gambar Dn
dengan tema nusantara terpilih sebagai
desain undangan orang tua. Tahap
communicating yaitu kelompok tarian
sajojo menampilkan dengan penuh
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semangat sebagai tarian penutup dari
drama musikal dan jj bertugas sebagai
salah satu pemeran dialog dalam drama
musikal tampil dengan cukup baik dan
terakhir tahap reflecting yaitu drama
musikal ini menjadi penampilan terakhir
anak-anak kelas B1 di TK. Ch merasa
senang karena penampilan tariannya
sangat
kompak
dengan
teman
sekelompoknya sekaligus sedih karena
tahun berikutnya sudah tidak lagi
menampilkan POE.
Kegiatan yang anak lakukan dari
siklus belajar mencakup tahap eksploring,
planning, doing, communicating dan
reflecting pada program enterpreneur ini
diharapkan dapat menanamkan hal-hal
yang positif bagi anak. Aktivitas yang
dilakukan oleh anak dapat memberikan
implikasi apa saja karakter yang sudah
anak pelajari dan pahami serta bagaimana
hal tersebut berpengaruh pada program
entrepreneur dalam kehidupan sehari-hari
anak (Ostrom, 2014; Kibler, dkk., 2014;
Meek, 2010; Mueller, 2013; Welter,
2011).
Program entrepreneur ini berkaitan
dengan nilai-nilai yang dapat menjadi
bekal keterampilan dalam diri individu.
Sebaiknya penanaman nilai-nilai tersebut
dilakukan pembiasaan sejak dini.
Keterampilan
dalam
program
entrepreneur dapat menjadi fokus dalam
mengembangkan program pendidikan.
Di Negara Romania mengadakan Fourth
Conference of European Ministers of
Education, Bucharest, June 18 to 20,
2000 menyimpulkan bahwa program
entrepreneur yang telah dilakukan
penelitian mulai dari proses belajar
hingga proses evaluasi pembelajaran
memiliki nilai dan sikap yang terkandung
di dalam program tersebut (Huei, 2007;
Vilcov, 2015).

hanya meningkatkan ekonomi, sosial
maupun kultur suatu Negara tetapi jauh
dari peningkatan proses dari program
tersebut
bahwa
perilaku
seorang
entrepreneur merupakan penanaman
nilai-nilai positif, potensi yang sangat
baik untuk bekal anak di masa yang akan
datang. Penanaman karakter merupakan
nilai yang penting dan menjadi perhatian
untuk anak usia dini.
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