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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Konsep Teoritis 

1. Karakter Kewirausahaan 

a. Pengertian Karakter 

Secara etimologi, istilah character, yang berarti watak, tabiat, 

sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian dan akhlak. Sedangkan 

menurut terminologi karakter berarti sifat manusia pada umumnya 

yang bergantung pada faktor kehidupannya sendiri.Karakter adalah 

sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri hak 

seseorang atau sekelompok orang.
8
 Karakter sebagai atribut atau ciri-

ciri yang membentuk dan membedakan ciri pribadi, ciri etis, dan 

kompleksitas mental dari seseorang, suatu kelompok atau bangsa.
9
 

Menurut Yuyus Surayana karakter adalah suatu kualitas positif yang 

dimiliki seseorang, sehingga membuatnya menarik, dan abstrak, 

reputasi seseorang, dan seseorang yang memiliki kepribadian 

eksentrik.
10

 

Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang 

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama 

                                                           
8
Agus Zaenul Fitri, Pendidikan Karakter Berbasis Nilai Etika di Sekolah, Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012, hlm. 20 
9
Muchlas Samani dan Hariyanto, Pendidikan Karakter, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2012, hlm. 42 
10

Yuyus Suraya, dkk., Kewirausahaan Pendekatan Karakteristik Wirausaha Sukses, 

Jakarta: Kencana, 2013, hlm. 50 
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manusia, lingkungan dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, 

sikap, perkataan dan perbuatan berdasarkan norma agama, hukum, tata 

krama, budaya dan adat istiadat.
11

 Karakter adalah watak, tabiat, 

akhlak atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil 

internalisasi berbagai kebijakan (virtues), yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan untuk cara pandang, berfikir, bersikap dan 

bertindak.
12

 

b. Pengertian Kewirausahaan 

Kewirausahaan merupakan padanan kata dari entrepreneurship 

dalam bahasa Inggris. Kata entrepreneurship sendiri sebenarnya 

berawal dari bahasa Prancis, yaitu „entreprende’ yang bearti petualang, 

pencipta, dan pengelola usaha. Istilah ini diperkenalkan pertama kali 

oleh Rihard Cantillon, yang kemudaian semakin dipopulerkan setelah 

digunakan oleh pakar ekonomi J.B Say untuk menggambarkan para 

pengusaha yang mampu memindahkan daya ekonomis dari tingkat 

produktivitas rendah ke tingkat yang lebih tinggi serta menghasilkan 

lebih banyak lagi.
13

 

Franky Slamet mendefinisikan kewirausahaan adalah sebuah 

proses disiplin ilmu dan sistematis dalam menerapkan kreativitas dan 

                                                           
11

Masnur Muslich, Pendidikan Karakter: Menjawab Tantangan Krisis Multidimensional, 

Jakarta: Bumi Aksara, 2013, hlm. 84 
12

Agus Wibowo dan Hamrin, Menjadi guru berkarakter, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2012, hlm. 44 
13

Yuyus Suryana, Op.Cit., hlm. 12 
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inovasi terhadap kebutuhan, problem, dan peluang pasar.
14

 Hisrich, 

Peters, dan Sheperd mendefinisikan kewirausahaan adalah proses 

penciptaan sesuatu yang baru pada nilai menggunakan waktu dan 

upaya yang diperlukan, menanggung risiko keuangan, fisik, serta 

risiko sosial yang mengiringi, menerima imbalan moneter yang 

dihasilkan, sertra kepuasan dan kebebasan pribadi.
15

  Sedangkan 

wirausaha adalah seorang yang menciptakan bisnis baru dengan 

mengambil resiko dan ketidakpastian demi mencapai keuntungan dan 

pertumbuhan yang signifikan dengan cara mengidentifikasi peluang 

dan menggabungkan sumber-sumber daya yang diperlukan sehingga 

sumber-sumber daya tersebut dapat dikapitalisasikan.
16

  

Selain itu wirausaha juga dapat diartikan sebagai orang yang 

mendobrak sistem ekonomi yang ada dengan memperkenalkan barang 

dan jasa yang baru dengan menciptakan bentuk organisasi baru atau 

mengolah bahan baru.
17

 Menurut pandangan seorang pemodal, 

wiaurasah adalah seorang yang yang menciptakan kesejahteraan buat 

orang lain yang menemukan cara-cara baru untuk menggunakan 

sumber daya, mengurangi pemborosan, dan membuka lapangan kerja 

yang disenangi masyarakat.
18

 

 

                                                           
14

Frangky Slamet, dkk., Dasar-dasar Kewirausahaan, Teori dan Praktek, Jakarta: Indeks, 

2014, hlm. 15. 
15

Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan, Op.Cit., hlm. 3 
16

Frangky Slamet dan Hetty Karunia Tunjungsari, Dasar-dasar Kewirausahaan Teori dan 

Praketik, Jakarta: Indeks, 2014, hlm. 3 
17

Basrowi, Kewiruasahaan Untuk Perguruan Tinggi, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 3 
18

Ibid., hlm. 4 
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c. Karakter Kewirausahaan 

Dalam perkembangan terakhir karakter wirausaha dipecah atau 

dijabarkan menjadi tiga karakter utama, yaitu sebagai berikut: 

1) Keberanian mengambil resiko, yaitu kesiapan menerima 

resiko/akibat yang mungkin timbul dari tindakan yang dilakukan. 

2) Berorientasi pada tindakan, yaitu kemampuan untuk mewujudkan 

gagasan menjadi tindakan nyata. 

3) Kepemimpinan, yaitu  kemampuan mengarahkan dan mengajak 

individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dengan berpegang 

pada asas-asas kepemimpinan yang berbudaya.
19

 

 

Seorang yang memiliki jiwa kewirausahaan yang tangguh 

adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki komitmen dan determinasi dan ketekunan 

2) Mengarah kepada pencapaian dan pertumbuhan 

3) Berorientasi kepada sasaran dan peluang 

4) Mengambil inisiatif dan pertanggung jawaban personal 

5) Tidak kenal menyerah dalam memecahkan masalah 

6) Memanfaatkan dan selalu mencari umpan balik 

7) Dapat mengendalikan permasalahan-permasalahan. 

8) Mempu mengelola dan menghitung resiko 

9) Tidak berorientasi kepada status, dan 

10) Memiliki integritas dan dapat dipercaya.
20

 

 

Karakteristik seseorang yang menunjukkan bahwa memiliki 

karakter wirausaha adalah sebagi berikut: 

1) Memiliki hasrat untuk mengambil tanggung jawab. Seorang 

wirausaha tidak akan melihat sebuah tanggung jawab sebagai 

beban, namun merupakan sebuah proses yang terjadi dengan 

sendirinya dalam mencapai tujuan. 

2) Mengambil resiko menengah, setiap risiko yang diambil dilakukan 

dengan perhitungan, perencanaan, berdasarkan pengetahuan yang 

dimilikinya. Meskipun suka mengambil resiko, namun seorang 

wirausaha akan menyukai jenis resiko tingkat menengah. 

3) Percaya diri. Seorang wirausaha memiliki percaya diri yang tinggi 

dan optimis untuk mencapai kesuksesan.  

                                                           
19

Das Salirawati, Percaya Diri, Keingintahuan, dan Berjiwa Wirausaha: Tiga Karakter 

Penting Bagi Peserta Didik. Jurnal Pendidikan Karkater, tahun II, Nomot 2, Juni 2012. 
20

Basrowi, Op.Cit., hlm. 5 
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4) Berhasrat untuk mengetahui umpan balik secepatnya, rasa 

penasaran dari hasil setiap keputusan yang diambilnya ingin cepat 

diketahui. 

5) Energik. Ini adalah sifat natural dari wirausaha. 

6) Beriorentasi pada masa depan. Seorang wirausaha memiliki indra 

untuk melihat peluang. 

7) Keterampilan berorganisasi. Ini adalah sebuah kemampuan untuk 

mengatur sebuah organisasi, yang dibutuhkan bagi seorang 

wirausaha. 

8) Menilai prestasi lebih tinggi daripada uang. Orientasi seorang 

wirausaha adalah pada kebanggaan dan hasrat dalam meraih 

kesuksesan, dan uang hanyalah sebuah scoring untuk mengukur 

kesuksesan tersebut.
21

 

 

d. Fungsi Wirausaha 

1) Fungsi Pokok Wirausaha 

a) Membuat keputusan-keputusan penting dan mengambil risiko 

tentang tujuan dan sasaran perusahaan 

b) Memutuskan tujuan dan sasaran perusahaan 

c) Menetapkan bidang usaha dan pasar yang akan dilayani 

d) Menghitung skala usaha yang diinginkannya 

e) Menentukan permodalan yang diinginkan (modal sendiri dan 

modal luar) dengan komposisi yang menguntungkan. 

f) Memilih dan menetapkan kriteria karyawan dan memotivasi 

g) Mengendalikan secara efektif dan efisien 

h) Mencari dan menciptakan berbagai cara baru 

i) Mencari terobosan baru dalam mencapatkan masukan atau 

input, serta mengolahnya menjadi barang/jasa yang menarik 

j) Memasarkan barang atau jasa untuk memuaskan pelanggan, 

sekaligus dapat memperoleh keuntungan maksimal.
22

 

 

2) Fungsi Tambahan Wirausaha 

a) Mengenali lingkungan perusahaan dalam rangka mencari dan 

menciptkana peluang usaha 

b) Mengendalikan lingkungan yang menguntungkan perusahaan 

c) Menjaga lingkungan usaha agar tidak merugikan masyarakat 

maupun merusak lingkungan akibat dari limbah usaha 

d) Meluangkan dan peduli atas corporate social responsibility 

                                                           
21

Franky Slamet, dkk., Op.Cit., hlm. 4 
22

Saban Echdar, Manajemen Entrepreneurship, Yogyakarta: Andi Offset, 2013, hlm. 23-24  
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e) Pemimpin industri, dimulai sebagai teknisi atau tukang dalam 

satu bidang keahlian, kemudian berhasil menemukan sesuatu 

yang baru, kaena hasil temuan dan kehebatan dalam cipta. 

f) Pemimpin keuangan, orang yang semula menekuni keuangan, 

mengumpulkan uang dan menggabungkan sumber keuangan. 

g) Usahawan, orang yang menganalisis berbagai kebutuhan 

masyarakat merangsang kebutuhan untuk mendapatkan 

pelanggan baru, dimana perhatian utama adalah penjualan. 

h) Menemukan cara-cara yang berbeda untuk menyediakan 

barang dan atau jasa dengan jumlah lebih banyak dengan 

menggunakan sumber daya yang lebih sedikit.
23

 

 

2. Koperasi  Sekolah 

a. Pengertian Koperasi Sekolah 

Koperasi merupakan organisasi yang sudah banyak dikenal 

oleh semua kalangan masyarakat, namun masih banyak masyarakat 

yang belum sepenuhnya mengerti hakikat koperasi itu sendiri. Secara 

harfiah “koperasi” berasal dari kata Cooperation yang berarti bekerja 

sama. Menurut International Co-operative Aliiance yang dikutip oleh 

Koperasi adalah sebuah asosiasi otonomi orang-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.”
24

 Maksudnya 

adalah koperasi sebuah asosiasi yang berdiri sendiri berdasarkan latar 

belakang keadaan yang sama, yaitu dalam hal memenuhi kebutuhan.  

Kemudian menurut UU nomor 17 tahun 2012, pasal 1 

“Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang 

perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan 

                                                           
23

Ibid., hlm. 24 
24

Herlan Firmansyah, Romi F, dan Agus A, Op.Cit., hlm. 148 
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kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, 

yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, 

sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperas”. 

Sudarsono dan Edilius menyatakan bahwa “Koperasi adalah suatu 

organisasi atau lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, 

mempunyai sistem pengelolaan, mempunyai tertib organisasi bahkan 

mempunyai asas dan sendi-sendi dasar.”
25

 

Berdasarkan UU nomor 17 tahun 2012 pasal 6 Koperasi 

melaksanakan Prinsip Koperasi yang meliputi:  

1) Keanggotaan Koperasi bersifat sukarela dan terbuka;  

2)  pengawasan oleh Anggota diselenggarakan secara demokratis;  

3) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi Koperasi;  

4) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan 

independen;  

5) Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi 

Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta 

memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, 

kegiatan, dan kemanfaatan Koperasi;  

6) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat 

Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan 

pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan  

                                                           
25

Sudarsono, Edilius, Koperasi dalam Teori & Praktik, Jakarta: Rineka Cipta, 2010, hlm.1 
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7) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi 

lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati 

oleh Anggota. 

Koperasi sekolah merupakan koperasi yang didirikan di 

lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri dari guru dan 

para siswa dimana dibimbing oleh pembimbing yang terdiri dari guru-

guru sekolah yang bersangkutan. Koperasi sekolah didirikan dalam 

rangka menanamkan sikap kemandirian siswa untuk berkembang dan 

terampil dalam berwirausaha. Dan juga menumbuhkan sikap percaya 

diri kreatif dan inovatif sehingga setelah lulus dapat mengembangkan 

keterampilan tersebut, lulusan tidak hanya pencari kerja tetapi dapat 

membuka lapangan kerja terutama bagi dirinya sendiri.
26

 

b. Fungsi Koperasi Sekolah 

Koperasi sekolah mempunyai sasaran koperasi untuk 

mengenalkan peserta didik dalam kegiatan pelaksanaan perkoperasian, 

membentuk sikap yang positif dalam memberikan bekal keterampilan 

sehingga bermanfaat dalam pemenuhan kebutuhan. Lulusan yang 

memiliki dasar pendidikan koperasi mendapatkan pekerjaan tetap lebih 

cepat, merasa lebih puas dengan pekerjaan mereka, menerima lebih 

tinggi upah, menerima penilaian yang lebih baik untuk penampilan 

                                                           
26

Margareta Lilis Lindawati, Suyanto, Peran Koperasi Sekolah Dalam Meningkatkan Sikap 

Kewirausahaan Siswa Smk Negeri 1 Wonogiri, Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS Volume 2, 

No 2, September 2015, 170-180, hlm.172 
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mereka, dan memiliki sikap positif terhadap kegiatan kewirausahaan 

yang ada di sekolah mereka.
27

 

Koperasi sekolah dimaksudkan sebagai sarana pendidikan 

sekolah ke arah kegiatan praktis, sehingga dapat mencapai kebutuhan 

ekonomi di kalangan siswa dan mengembangkan rasa tanggung jawab, 

disiplin, percaya diri, leadership, kreativitas, dan jiwa demokratis para 

siswa yang sangat berguna bagi pembangunan bangsa dan negara. 

Adapun fungsi koperasi sekolah di antaranya sebagai berikut: 

1) Agar para siswa memiliki rasa tanggung jawab, disiplin, setia 

kawan, dan jiwa demokratis. 

2) Agar siswa memiliki bekal pengetahuan, keterampilan, dan 

pengalaman praktis dalam hal pengelolaan koperasi sekolah 

melalui latihan-latihan maupun praktik kerja nyata. 

3) Menanamkan dan memupuk rasa tanggung jawab siswa dalam 

hidup bergotong royong di masyarakat. 

4) Menunjang program pembangunan pemerintah di sektor usaha 

melalui program pendidikan di sekolah. 

5) Menumbuhkan aspirasi dan partisipasi masyarakat sekolah 

terhadap koperasi, sekaligus sebagai sarana untuk menanamkan 

jiwa, semangat, serta sikap wirausaha.
28

 

 

c. Partisipasi Anggota dalam Koperasi Sekolah 

 Pengelolaan koperasi sekolah sebenarnya hampir sama dengan 

koperasi-koperasi lainnya, yang terdiri dari perangkat koperasi, dewan 

penasehat, dan pelaksanaan koperasi.
29

 Menurut Hendar dan Kusnadi 

anggota dalam koperasi sangat luas. Secara umum partisipasi dalam 

koperasi meliputi beberapa partisipasi yaitu: 

1) Partisipasi Anggota di Bidang Permodalan 

                                                           
27

 Ibid., hlm. 173 
28

 Herlan Firmansyah, Romi F, dan Agus A, Op.Cit., hlm 152 
29

Sari Dewi Astuti, Hery Sawiji,Ekonomi Untuk SMA/MA Kelas X, Surakarta: Mediatama, 

2013, hlm. 201-222 
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Anggota dituntut untuk terlibat secara aktif dalam memenuhi 

kewajiban dan ikut serta melaksanakan kegiatan dibidang 

permodalan. Kewajiban ini bisa meliputi pembayaran simpan-

simpanan anggota di koperasi seperti simpanan pokok dan 

simpanan wajib sedangkan kegiatan permodalan yang bukan 

merupakan keharusan anggota adalah simpanan sukarela. 

2) Partisipasi Anggota di Bidang Usaha 

Partisipasi ini menuntut keterlibatan aktif anggota dalam kegiatan 

yang bersangkut paut denagn aktifitas usaha koperasi. Misalnya: 

a) Meminjam atau menyimpanan, untuk koperasi yang 

mempunyai unit usaha simpan pinjam. 

b) Membeli barang-barang dikoperasi, untuk koperasi yang 

mempunyai unit usaha pertokoan. 

c) Menjual hasil pertaniannya, untuk koperasi yang bergerak 

dibidang pemasaran hasil produksi anggotanya. 

3) Partisipasi Anggota di Bidang Organisasi 

Partisipasi dibidang ini menuntut anggota berperan aktif 

dalam kegiatan organisasi koperasi misalnya: 

a) Menghadiri rapat anggota. 

b) Mengajukan saran didalam atau diluar anggota kepada 

pengurus dan badan pemeriksa. 

c) Memilih atau dipilih menjadi anggota pengurus dan badan 

pengawas. 
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d) Mengawasi jalannya organisasi dan usaha koperasi.
30

 

Berdaskan uraian diatas jelaslah bagi kita bahwa segala 

kegiatan yang ada pada koperasi tidak bisa dilepaskan dari 

keterlibatan anggota. Anggota dalam melaksanakan kegiatannya 

tidak bekerja secara terpisah dan sendri-sendri, anggota dengan 

badan pemeriksa maupun antar anggota sendri. Keberhasilan 

koperasi sangat ditentukan oleh perhatian, pengertian dan 

dukungan dari anggotanya. Sebelum anggota merasa bahwa 

koperasi itu miliknya dan merasa bangga atas hasil-hasil yang 

dicapainya, maka koperasi akan selalu terancam kegagalan. 

3. Peran Guru Membentuk Karakter Kewirausahaan 

Peran koperasi sekolah dalam meningkatkan sikap kewirausahaan 

siswa yaitu (a) memenuhi kebutuhan ekonomi; (b) mengembangkan rasa 

percaya diri; (c) berani mengambil resiko; (d) mengembangkan rasa 

tanggung jawab; (e) mampu bersosialisasi dengan baik dan membentuk 

sikap mandiri di dalam diri siswa.
31

 

Peran guru dalam proses pembelajan akan mempengaruhi 

tangapan siswa terhadap pelajaran yang diajarkan. Jika guru dalam 

pembelajaran mampu berperan baik, misalnya selalu mempersiapkan 

materi yang akan diberikan, mampu menciptakan persaingan yang sehat 

didalam kelas dan selalu memantau pekerjaan dan tugas yang diberikan 

                                                           
30

 Hendar Kusnadi, Ekonomi Koperasi, Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI, 2010, hlm. 101 
31

Margareta Lilis Lindawati, Peran Koperasi Sekolah dalam Meningkatkan Sikap 

Kewirausahaan Siswa SMK Negeri 1 Wonogiri, Harmono Sosial, Harmoni Sosial: Jurnal 

Pendidikan IPS, Volume 2, No. 2, September 2015, hlm 176 
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kepada siswa serta mampu memotivasi siswa untuk berkarya, maka hal itu 

dapat menumbuhkan semangat belajar siswa, termasuk mendorong 

timbulnya karater pada diri siswa. 

Peran guru dalam membetuk nilai karakter diantaranya adalah 

sebagai berikut:  

a. Guru sebagai pendidik, sebagai seorang pendidik guru harus memiliki 

standar kualitas pribadi yang mencakup tanggung jawab, wibawa, 

mandiri dan disiplin.  

b. Guru sebagai pembimbing, berdasarkan pengetahuan dan 

pengalamannya guru harus mampu membimbing dan bertanggung 

jawab atas perjalanan dan perkembangan siswa.  

c. Guru sebagai pengajar, saat ini harus menyadari bahwa perkembangan 

teknologi mengubah perannya sebagai pengajar yang menyampaikan 

materi pelajaran menjadi fasilitator yang memberi kemudahan dalam 

belajar  

d. Guru sebagai pelatih, guru harus mampu menjadi pelatih sebab 

pendidikan dan pembelajaran memerlukan latihan dan keterampilan 

baik intelektual maupun motorik. Guru adalah orang yang 

mengarahkan proses belajar secara bertahap dari awal hingga akhir. 

Berdasarkan peran guru diatas menekankan bahwa guru memiliki 

peran sebagai fasilitator dalam mengembangkan potensi dan 

kemampuan peserta didik.
32

 

 

Salah satu peran guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku 

yang saling berkaitan yang dilakukan, serta berhubungan dengan kemajuan 

perubahan tingkah laku dan perkembangan anak menjadi tujuannya. Ini 

semua dilakukan guru dengan semangat dan jiwa ingin memberikan yang 

terbaik bagi anak didiknya.
33

 

Lebih lanjut dapat dirincikan bahwa peranan guru tersebut sebagai 

berikut:  

                                                           
32

Mulyasa, Menjadi Guru Profesional, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010, hlm. 35 
33

Asef Umar, Menjadi Guru Favorit, Yogyakarta : Diva Press, 2010,  hlm. 34 
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a. Guru sebagai demonstrator Melalui peranannya sebagai demonstrator, 

lecturer, atau pengajar, guru hendaknya senantiasa menguasai bahan 

atau materi pelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa 

mengembangkannya dalam arti meningkatkan kemampuannya dalam 

hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat menentukan hasil 

belajar yang dicapai siswa.  

b. Guru sebagai pengelola kelas Dalam perannya sebagai pengelola kelas 

(learning manager), guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai 

lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah 

yang perlu diorganisasi. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar 

kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan.  

c. Guru sebagai mediator dan fasilitator Sebagai mediator guru 

hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang 

media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih 

mengefektifkan proses belajar mengajar. Dengan demikian media 

pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat 

melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses 

pendidikan dan pengajaran di sekolah.  

d. Guru sebagai evaluator Dengan penilaian, guru dapat mengetahui 

keberhasilan pecapaian tujuan, penguasaan siswa terhadap pelajaran, 

serta ketetapan atau keefektifan metode mengajar. Tujuan lain dari 
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penilaian diantaranya ialah untuk mengetahui kedudukan siswa di 

dalam kelas dan kelompoknya.
34

 

Seorang guru harus memiliki kualifikasi kompetensi tertentu sesuai 

dengan bidang tugas agar dapat menghasilkan lulusan yang bermutu. 

Kompetensi merupakan peleburan dari pengetahuan (daya pikir), sikap 

(daya kabul), dan keterampilan (daya pisik) yang diwujudkan dalam 

bentuk perbuatan. Dengan kata lain, kompetensi merupakan perpaduan 

dari penguasaan pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang 

direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan 

tugas dan pekerjaan. Kompetensi mengacu pada kemampuan seseorang 

melaksanakan sesuatu, yang kemampuan itu diperoleh melalui pelatihan 

atau pendidikan.
35

 

Kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, hayati, dikuasai, dan 

diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2007 tentang 

Guru, dinyatakan bahwasanya kompetensi yang harus dimiliki oleh guru 

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi. Kompetensi guru tersebut bersifat menyeluruh dan mendukung. 

Kompetensi pedagogik yang dimaksud yakni kemampuan pemahaman 

tentang peserta didik secara mendalam dan penyelenggaraan pembelajaran 
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yang mendidik. Pemahaman tentang peserta didik meliputi pemahaman 

tentang psikologi perkembangan anak. Sedangkan pemahaman yang 

mendidik meliputi kemampuan merancang pembelajaran, 

mengimplementasikan pembelajaran, menilai proses dan hasil 

pembelajaran, dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Keempat 

kompetensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan 

dan saling mempengaruhi, serta saling mendasari satu sama lain. 

Peran guru membentuk karakter wirausaha pada siswa dalam 

kegiatan berkoperasi merupakan hal yang harus dimiliki oleh seorang 

guru. Peran guru tersebut sedini mungkina harus diberkan guru agar siswa 

memiliki karakter yang handal, peranan ini dapat dilakukan melalui 

banyak hal, yaitu sebagai berikut:  

a. Amanah, meliputi:  

1) Komitmen, didefinisikan sebagai tekad yang mengikat dan melekat 

pada seorang pendidik untuk melakukan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai pendidik.  

2) Kompeten, didefinisikan sebagai kemampuan pendidik dalam 

menyelenggarakan pembelajaran (mengajar dan mendidik) dan 

kemampuan untuk memecahkan berbagai masalah dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan.  

3) Kerja keras, didefinisikan sebagai kemampuan mencurahkan atau 

mengerahkan seluruh usaha dan kesungguhan, potensi yang 

dimiliki hingga akhir masa tujuan tercapai.  

4) Konsisten, bahwa guru memiliki kemampuan melakukan sesuatu 

dengan istiqamah, ajeg, fokus, sabar dan ulet serta melakukan 

perbaikan yang terus menerus.  

b. Keteladanan, meliputi:  

1) Kesederhanaan, bahwa guru memiliki kemampuan untuk 

mengaktualisasikan sesuatu secara efektif dan efisien (tepat guna), 

tidak mewah, bersahaja serta tidak berlebihan.  

2) Kedekatan, adalah guru yang mampu untuk berinteraksi secara 

dinamis dalam jalinan emosional harmonis antar guru dan peserta 

didik dengan adanya rasa perhatian pada siswa dalam rangka 

mencapai tujuan pendidikan/pembelajaran.  
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3) Pelayanan maksimal, merupakan kemampuan guru untuk 

membantu atau melayani atau memenuhi kebutuhan peserta didik 

agar potensi dapat diberdayakan secara optimal.
36

 

 

Peran guru membentuk karakter wirausaha dapat dilakukan dengan 

memahami kegiatan-kegiatan yang dilakukan siswa. Guru yang berhasil 

memahami impelementasi pendidikan karakter, biasa memahami siswa 

melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

a. Mengobservasi siswa dalam berbagai situasi, baik di kelas maupun di 

luar kelas 

b. Menyediakan waktu untuk mengadakan pertemuan dengan siswa, 

sebelum, selama dan setelah sekolah 

c. Mencatat dan mengecek seluruh pekerjaan siswa, dan memberikan 

komentar yang kontrusktif 

d. Mempelajari catatan siswa 

e. Membuat tugas dan latihan kelompok 

f. Memberikan kesempatan khsusus bagi siswa yang memiliki 

kemampuan yang berbeda.
37

 

 

Peran guru pembimbing dalam pengembangan koperasi sekolah 

antara lain: 

a. Mengarahkan kegiatan koperasi sekolah sesuai dengan tujuannya. 

b. Memberikan langkah-langkah praktis dalam menjalankan koperasi 

sekolah. 

c. Memberikan saran-saran praktis, nasihat, dan bantuan konsultasi atas 

masalah-masalah yang dihadapi koperasi sekolah. 

d. Bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kegiatan usaha 

koperasi sekolah.
38

 

 

B. Penelitian yang Relevan 

1. Karmila pada tahun 2013 dengan judul penelitian tentang “Peran Guru 

Pendidikan Agama Islam dalam Membentuk Karakter Siswa di SMP 
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http://mas-labbaika.blogspot.co.id/2011/08%20/pembinaan-koperasi-sekolah.html
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Negeri 07 Merbau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran guru PAI 

membentuk karakter siswa, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Teknik analisis data yang gunakan yaitu teknik analisis deskriptif dengan 

persentase dan kualitatif yang disajikan dalam bentuk kata-kata Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas guru Pendidikan Agama 

Islam dalam membentuk karakter siswa dikategorikan cukup baik, dengan 

persentase terletak antara 61%-80% tepatnya pada 75% kemudian faktor 

yang mempengaruhi peran guru PAI dalam membentuk karakter adalah 

faktor kecintaan guru terhadap profesi, rasa tanggung jawab yang dimiliki 

oleh guru, minimnya fasilitas dan faktor lingkungan.
39

 

2. Suci Fitri Apriliani pada tahun 2015 dengan judul penelitian tentang 

“Peran Guru Dalam Meningkatkan Minat Berwirausaha Siswa SMK 17 

Magelang.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran guru dalam 

meningkatkan minat berwirausaha siswa SMK 17 Magelang. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

peran guru dalam meningkatkan minat berwirausaha siswa termasuk 

dalam kategori berperan dengan persentase sebesar 83,3%. Hasil 

perhitungan masing-masing indikator yaitu: peran guru dalam mengajar 

dikategorikan  kurang berperan dalam meningkatkan minat berwirausaha 

siswa dengan hasil persentase sebesar 76,7%, peran guru dalam 

membimbing dikategorikan sangat berperan dalam meningkatkan minat 
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berwirausaha siswa dengan hasil persentase sebesar 73,3%, peran guru 

dalam mendidik dikategorikan sangat berperan dalam meningkatkan minat 

berwirausaha siswa dengan hasil persentase sebesar 48,3%, dan peran guru 

dalam melatih kurang berperan dalam meningkatkan minat berwirausaha 

siswadengan hasil persentase sebesar 51,7%. Sehingga dapat ditarik 

kesimpulan bahwa guru berperan dalam meningkatkan minat berwirausaha 

siswa SMK 17 Magelang.
40

 

3. Silvia Khairunnisa pada tahun 2014 dengan judul penelitian tentang 

“Peran Koperasi Sekolah dalam Menumbuhkan Karakter Wirausahawan 

pada Siswa di SMKN 1 Kota Tangerang”. Tujuan penelitian ini adalah 

untuk mendeskripsikan peran koperasi sekolah dalam menumbuhkan 

karakter wirausahawan pada siswa. Pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa koperasi sekolah berperan dalam menumbuhkan 

karakter wirausahawan pada siswa sesuai dengan 6 indikator karakteristik 

wirausahawan dengan total nilai 67,78% yang dihitung berdasarkan rumus 

nilai harapan.
41
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Berdasarkan penelitia relevan di atas, maka dapat disimpulkan 

bahwa dari ketiga penelitian tersebut memiliki persamaan dan perbedaan  

dengan penelitian penulis yaitu pertama, pada penelitian Suci Fitri 

Aprliani memiliki persamaan yaitu sama meneliti peran guru dalam 

meningkatkan minat berwirausaha, sedangka penulis peran guru dalam 

membentuk karkater wirausaha, kedua penelitian Silvia Khariunnisa yaitu 

sama-sama meneliti tentang menumbuhkan karakter wirausahawan, namun 

pada penelitian penulis peran guru dalam kegiatan berkoperasi, dan yang 

ketiga penelitian Karmila yaitu sama-sama meneliti tentang peran guru 

dalam membentuk karakter, namun pada penelitian penulis lebih fokus 

pada peran guru dalam membentuk karkater wirausaha. 

C. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan penjabaran dalam bentuk konkret dari 

konsep teoritis agar mudah dipahami. Peran guru adalah terciptanya 

serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam suatu 

situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku 

dan perkembangan siswa menjadi tujuannya. Peran guru membentuk karakter 

kewirausahaan siswa dalam kegiatan berkoperasi terdiri dari indikator yang 

telah dioperasionalkan sebagai berikut: 

1. Pembentukan karakter komitmen dan ketekunan siswa  

a. Guru selalu melibatkan siswa untuk berkomitmen dalam mengikuti 

kegiatan koperasi 
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b. Guru selalu membimbing siswa untuk selalu tekun mengelola koperasi 

sekolah. 

c. Guru selalu hadir di koperasi untuk membntu siswa dalam mengelola 

kegiatan koperasi. 

2. Pembentukan karakter tidak kenal menyerah dalam memecahkan masalah  

a. Guru menunjukkan siswa tentang cara membuat laporan keuangan 

koperasi sekolah agar siswa memiliki kemampuan perhitungan, 

perencanaan, berdasarkan pengetahuan yang diarahkan guru 

b. Guru membetulkan kesalahan yang dibuat siswa agar siswa mampu 

mengelola dan menghitung resiko dalam mengelola koperasi  

3. Pembentukan karakter yang mengarah kepada pencapaian dan 

pertumbuhan. 

a. Guru mencurahkan atau mengerahkan seluruh agar siswa mau bekerja 

keras dalam mengelola koperasi 

b. Guru selalu berupaya untuk membimbing siswa agar tujuan akhir dari 

kegiatan siswa dalam koperasi sekolah tercapai 

c. Guru bersungguh-sungguh dalam mendidik siswa untuk terlibat dalam 

kegiatan Koperasi. 

4. Pembentukan karakter berorientasi kepada sasaran dan peluang. 

a. Guru selalu menyempatkan hadir untuk membimbing siswa dalam 

mengelola koperasi. 

b. Guru selalu bersabar dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi 

dalam kegiatan koperasi. 
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c. Guru selalu berusaha untuk melakukan perbaikan yang terus menerus 

dalam memajukan perkoperasian sekolah. 

d. Guru selalu mencarikan solusi segala permasalahan yang dihadapi 

perkoperasian sekolah 

5. Pembentukan karakter yang mau memanfaatkan dan selalu mencari umpan 

balik. 

a. Guru tidak berlebih-lebihan dan bersikap sederhana dalam membantuk 

pengelolaan koperasi sekolah 

b. Guru memberitahukan cara memanfaatkan barang-barang yang tidak 

terpakai untuk diperjualbelikan dikoperasi. 

6. Pembentukan karakter yang dapat mengambil inisiatif dan pertanggung 

jawaban personal. 

a. Guru menjadikan siswa sebagai patner dalam kegiatan perkoperasian 

sekolah agar siswa tidak takut dalam berinisiatif dalam kegiatan 

koperasi 

b. Guru berinteraksi dengan siswa tanpa membeda-bedakannya kedalam 

beberapa kelompok tertentu. 

c. Guru memberikan perhatian kepada siswa yang tidak aktif agar mau 

terlibat di koperasi sekolah dan bertanggung jawab terhadap 

terlaksananya kegiatan koperasi. 

7. Pembentukan karakter yang dapat mengendalikan permasalahan-

permasalahan 

a. Guru membantu siswa dalam mengelola koperasi sekolah. 
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b. Guru membimbing siswa dalam mengelola koperasi sekolah 

c. Guru memberikan informasi tentang cara mengelola koperasi sekolah. 


