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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan suatu usaha yang berguna untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran agar siswa secara aktif 

mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya agar memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia 

sertra keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. 

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang bertujuan tidak hanya 

mengajarkan mata pelajaran yang telah ditetapkan sesuai kurikulum, akan 

tetapi diharapkan dapat memberikan pendidikan kepada siswa tentang budaya 

dan tata cara berorganisasi di masyarakat. Pendidikan ekonomi adalah salah 

satu bidang pendidikan yang di dalamnya membahas tentang koperasi. Oleh 

karena itu bagaimana kita bisa membawa siswa pada kehidupan berekonomi 

yang positif.  

Mulyasa mengemukakan bahwa, guru sangat berperan dalam membantu 

perkembangan peserta didik untuk mewujudkan tujuan hidupnya secara 

optimal.
1
 Proses belajar mengajar kewirausahaan, guru memiliki peran strategi 

dalam menanamkan sikap kewirausahaan bagi siswa. Hakikat koperasi di 

sekolah bukan hanya semata-mata menyediakan berbagai sarana dan kebutuhan 

material yang diperlukan siswa dalam proses pembelajaran di sekolah, guru 

juga harus mampu melatih dan mendidik siswa dalam mengembangkan potensi 
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kewirausahaan yang sangat dibutuhkan siswa dalam proses hidupnya kedepan 

termasuk menumbuhkan karakter wirausaha pada diri siswa. 

Karakter wirausaha pada awalnya dimunculkan sebagai karakter utama 

yang didefinisikan sebagai sikap dan perilaku yang mandiri dan pandai atau 

berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun 

operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur 

permodalan operasinya.  

Banyak sekali tuntutan dan motivasi dalam al-Qur’an dan Hadis 

terdapat yang mendorong seorang muslim untuk berwirausaha, di antaranya 

dalam surat Al-Jumuah ayat 10, sebagai berikut adalah 

َ َكثِيًرا لَعَلَُّكْم  ِ َواذُْكُروا اَّللَّ   ُت ْف ِل ُت وَن فَإِذَا قُِضيَِت الصَّالةُ فَاْنتَِشُروا فِي األْرِض َواْبتَغُوا ِمْن فَْضِل اَّللَّ

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka 

bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak 

supaya kamu beruntung. 

Surat ini mengajak manusia, tanpa terkecuali termasuk para siswa di 

sekolah untuk memanfaatkan waktu berusaha dan terus berusaha. Dengan 

demikian sesungguhnya dengan adanya kegiatan berkoperasi yang di dapat 

para siswa di koperasi sekolah merupakan langkah untuk menginterpretasikan 

hal tersebut. 

Karakter wirausaha dapat dimunculkan dengan cara memberikan 

pembelajaran kewirausahaan termasuk salah satunya adalah melalui kegiatan 

koperasi. Keberadaan koperasi sekolah di setiap satuan pendidikan mempunyai 

peranan penting dalam menumbuhkan karakter wirausaha, maka pengelolaan 
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koperasi sekolah harus melibatkan peran aktif siswa dan dilakukan dengan 

sebaik-baiknya, dan betul-betul berperan sebagai tempat praktik dan latihan 

bagi siswa dalam membangun dan mengembangkan sikap mental karakter 

wirausaha pada diri siswa. 

Menurut Margareta Lilis Lindawati, peran guru dalam membentuk 

karakter wirausaha dalam kegiatan koperasi yaitu melakukan komunikasi 

secara intensif dengan para siswa  yang membuat siswa tidak merasa takut 

untuk berhadapan secara langsung bahkan bertanya, ada ikatan hubungan yang 

baik antara guru dan siswa.
2
 

Berdasarkan pengamatan penulis di SMAN 1 Ujungbatu, khususnya 

guru mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan telah terlibat aktif dalam 

kegiatan perkoperasian di sekolah yang terlihat dari kehadiran guru tersebut di 

koperasi sekolah yang membantu siswa agar berpartispasi aktif dalam kegiatan 

koperasi sekolah, namun masih terdapat permasalahan dengan gejala-gejala 

sebagai berikut: 

1. Masih ada siswa belum terlibat dalam pengelolaan koperasi sekolah 

2. Masih ada siswa belum mau terlibat aktif dalam penyelenggaraan koperasi 

sekolah. 

3. Masih ada siswa yang tidak memanfaatkan koperasi sekolah untuk dijadikan 

wadah membuka usaha dengan cara menjual kerajinan tangan. 

                                                           
2
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Kewirausahaan Siswa SMK Negeri 1 Wonogiri, Harmono Sosial, Harmoni Sosial: Jurnal 
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4. Masih ada siswa yang tidak memanfaatkan modal dari koperasi sekolah 

untuk mengembangkan pengetahuan kerajinan yang telah diajarkan guru 

kewirausahaan. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas peneliti tertarik untuk meneliti 

permasalahaan ini dengan judul: “Peran Guru Membentuk Karakter 

Kewirausahaan Siswa dalam Kegiatan Berkoperasi di SMA Negeri 1 

Ujungbatu” 

B. Penegasan Istilah 

1. Peran Guru  

Peran (role) guru artinya keseluruhan tingkah laku yang harus dilakukan 

guru dalam melaksanakan tugas sebagai guru. Guru mempunyai peranan 

yang amat luas, baik disekolah, keluarga dan didalam masyarakat. Peranan 

ialah pola tingkah laku tertentu yang merupakan ciri-ciri khas semua 

petugas dari pekerjaan atau jabatan tertentu.
3
 Peran guru yang dimaksud 

dalam penelitian ini adalah pola tingkah laku guru dalam melaksanakan 

tugas  sesuai dengan kedudukannya. 

2. Karakter  

Karakter adalah ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang 

mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam 

menghadapi kesulitan dan tantangan.
4
 Karakter yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah ciri khas yang dimiliki seseorang mengandung sesutau 
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Oemar Hamalik. Psikologi Belajar dan Mengajar, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2010, 
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yang mencerminkan sikap atau perasaannya yang membuat orang yang 

menghayatinya memiliki martabat. 

3. Kewirausahaan 

Menurut Syamsudin Suryanan kewirausahaan seseorang yang memiliki 

karakteristik percaya diri, berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil 

resiko yang wajar, kepemimpinan yang luas, kreatif menghasilkan inovasi, 

serta berorientasi pada masa depan.
5
 Karakter kewirausahaan meliputi 

karaktersitik yaitu: percaya diri, inisiatif, motif berperstasi, kepemimpinan, 

dan bernain mengambil resiko.
6
 

4. Koperasi sekolah.  

Secara harfiah “koperasi” berasal dari kata Cooperatian yang berarti bekerja 

sama. Menurut International Co-Operative Aliance yang dikutip oleh 

Firmansyah, dkk., koperasi adalah sebuah asosiasi otonomi ocmg-orang 

yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan yang sama 

dalam ekonomi, sosial dan kultural; dan aspirasi melalui perusahaan yang 

dimiliki bersama dan dikontrol secara demokratis.
7
 

C. Perumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dipaparkan sebelumnya 

maka dapat diidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah  
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Muhammad Anwar, Pengantar Kewirausahaan, Jakarta: Prenada, 2014, hlm. 9 
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a. Rendahnya peran guru membentuk karakter kewirausahaan pada siswa 

dalam kegiatan berkoperasi. 

b. Karakter kewirausahaan pada siswa dalam kegiatan berkoperasi belum 

maksimal. 

c. Adanya faktor yang mempengaruhi karakter wirausaha. 

2. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka permasalahan yang 

diteliti dalam penelitian ini dibatasi pada peran guru dalam membentuk 

karakter kewirausahaan siswa dalam kegiatan berkoperasi di Sekolah 

Menengah Atas Negeri 1 Ujungbatu. 

3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan batasan masalah di atas, rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah tentang Bagaimanakah peran guru membentuk karakter 

kewirausahaan siswa dalam kegiatan berkoperasi di Sekolah Menengah Atas 

Negeri 1 Ujungbatu? 

D. Tujuan dan Kegunaan  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dapat dibuat tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui peran guru membentuk karakter 

kewirausahaan siswa dalam kegiatan berkoperasi di Sekolah Menengah 

Atas Negeri 1 Ujungbatu. 
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2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan sekolah dapat meningkatkan 

peran koperasi sekolah dan manajemen pengelolannya untuk dapat lebih 

berkontribusi dalam menumbuhkan karakter kewirausahaan pada siswa 

sejak dini. 

b. Bagi Siswa 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan siswa dapat mengetahui 

dengan adanya koperasi sekolah dapat membantu mereka untuk belajar 

kewirausahaan yang didalamnya terdapat karakter-karakter penting yang 

dapat bermanfaat bagi kehidupan mereka nantinya. 

c. Bagi peneliti lain 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi permulaan bagi 

peneliti lain untuk mengkaji lebih dalam mengenai peran koperasi 

sekolah lainnya.  

 

 


