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ABSTRAK 

Hartono, Rudi. Upaya Menumbuhkan Rasa Percaya Diri Pelajar Melalui Kegiatan 

Kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman 

Ponorogo. Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Isntitut  Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing 

Erwin Yudi Prahara, M.Ag 

. 

Kata kunci: Percaya Diri, Kegiatan Kewirausahaan. 

 

 Kepercayaan diri merupakan keyakinan yang kuat terhadap sesuatu meskipun 

harus menghadapi tantangan dan konsekuensi apapun karena hal itu. Orang yang 

mengerjakan sesuatu didorong karena kepercayaan diri dan mental spiritual yang 

kuat, dengan ijin Allah akan sampai pada tujuannya. Mental adalah kekuatan sejati 

yang mendorong manusia berbuat untuk kemajuan, pertumbuhan, dan inovasi tiada 

henti. Tanpa kekuatan mental, manusia akan hidup di bawah bayang-bayang orang 

lain dan dihantui ketakutan akan kegagalan dan kebodohan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pelaksanaan kegiatan 

kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo. 

(2) Cara Menumbuhkan Rasa Percaya Diri pelajar melalui kegiatan kewirausahaan di 

Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo. (3) Faktor-faktor 

yang menjadi pendukung dan penghambat upaya menumbuhkan rasa percaya diri 

pelajar melalui  kegiatan  kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo. 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus. Sedangkan metode yang digunakan dalam pengumpulan data 

adalah metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis 

data melalui proses reduksi data, display data dan pengambilan kesimpulan atau 

verifikasi. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Pelaksanaan kegiatan 

kewirausahaaan di pimpinan ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman ada dua jenis yaitu  

bersifat harian dan bulanan yang dikoordinasi langsung oleh departemen LEKAS dan 

wajib diikuti oleh semua anggota IPNU-IPPNU yang tidak memiliki kesibukan lain. 

(2) Cara dalam menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan 

kewirausahaan adalah pada pelaksanaan kegiatan kewirausahaan semua pelajar 

IPNU-IPPNU yang hadir masing-masing dilatih dan diberi tugas yang berbeda-deda 

diantaranya pertama sebagai penjual, kedua bertugas sebagai orang yang melayani 

konsumen, ketiga bertugas sebagai pencantat, keempat bertugas keliling menawarkan 

barang kepada para jamaah (konsumen). (3) Faktor pendukungnya adalah 

keteladanan yang baik serta adanya modal yang dimiliki departemen. Sedangkan 

faktor penghambatnya adalah handphone yang tidak difungsikan sebagaimana 

mestinya dan juga terbatasnya alat transportasi yang digunakan untuk menjalankan 

pelaksanaan kegiatan kewirausahaan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia, sebagai makhluk fisikal-biologis, makhluk sosial, intelektual 

psikologis, dan spiritual teologis, dapat dikatakan sejahtera hidupnya apabila apa 

yang menjadi kebutuhan jasmani dan ruhani terpenuhi secara seimbang. Ia 

sejahtera hidupnya jika segala kebutuhan yang bersifat fisik (materi), kebutuhan 

jiwa yang berupa kedamaian dan kesentosaan, kebutuhan sosial yang berwujud 

keharmonisan, dan kebutuhan spiritual yang berupa ketenteraman hati (ithmi’nan 

al-qalb) tercapai dengan seimbang.
1
 Selain itu, umpan balik setiap hari tentang 

kualitas performance kita entah  itu kesuksesan atau kegagalan akan 

mempengaruhi harga diri dari pengalaman diri kita sebagai agen penyebab yang  

aktif terhadap apa yang terjadi didunia ini dan dalam pengalaman untuk 

mencapai tujuan serta mengatasi rintangan-rintangan/kesulitan.
2
 

Kepercayaan diri adalah keyakinan yang kuat terhadap sesuatu meskipun 

harus menghadapi tantangan dan konsekuensi apapun karena hal itu. Orang yang 

mengerjakan sesuatu didorong karena kepercayaan diri dan mental spiritual yang 

kuat, dengan izin Allah akan sampai pada tujuannya. Mental adalah kekuatan 

sejati yang mendorong manusia berbuat untuk kemajuan, pertumbuhan, dan 

                                                           
1
 Rif’at Syauqi Nawawi, Kepribadian Qur’ani (Jakarta: Amzah, 2014), 55. 

2
 Tri dayakisni Hudaniah, Psikologi Sosial (Malang: UMM Press, 2009), 59. 
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inovasi tiada henti. Tanpa kekuatan mental, manusia akan hidup di bawah 

bayang-bayang orang lain dan dihantui ketakutan akan kegagalan dan 

kebodohan. Menghadapi orang seperti ini, jangan pernah mengajaknya 

melakukan sesuatu yang dapat merubah hidupnya menuju wilayah sejahtera dan 

damai. Karena kemungkinan yang paling dekat adalah orang tersebut akan 

menjalani segala aktifitas dengan tekanan, kesengsaraan, selalu mengeluh, dan 

tidak pernah melakukan perbaikan.
3
 

Menurut John Fereira, seorang konsultan dari Deloitte & Touche 

Consulting mengatakan: "Seorang yang memiliki kepercayaan diri, di samping 

mampu untuk mengendalikan dan menjaga keyakinan dirinya, juga akan mampu 

membuat perubahan di lingkungannya.
4
 

Kewirausahaan  adalah semangat, sikap, prilaku dan kemampuan 

seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya 

mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan 

meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan 

atau memperoleh keuntungan yang besar
5
 

Pendidikan bisnis  tidak dapat melepaskan diri dari proses pendidikan 

wirausaha, oleh karenanya model dan sisten pendidikan bisnis harus menunkang 

                                                           
3
 Ibrahim El-Fiky, Terapi Positive Thinking Mengontrol Otak Untuk Sehat Jiwa Raga 

(Jogjakarta: Himka Pustaka, 2009), 48. 
4
 Ary Ginanjar Agustin, Rahasia membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual ESQ: 

Emotional Spiritual Qoutien Berdasarkan 6 rukun Iman dan 5 Rukun Islam (Jakarta: Arga Wijaya 

Persada, 2001), 79. 
5
 Pandji Anoraga & Djoko Sudantoko, Koperasi, Kewirausahaan, dan Usaha Kecil (Jakarta: 

PT Renika Cipta, 2002), 139. 
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pendidikan kewirausahaan. Proses pembelajaran dalam pendidikan harus 

diarahkan kepada pemanfaatan pengetahuan dan kemampuan untuk bekal hidup 

sasaran didik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat dan bernegara, sehingga 

belajar sambil bekerja menjadi sangat penting. Untuk itu proses pembelajaran 

harus memperhatikan keseimbangan faktor bawaan (minat, motivasi, bakat) dan 

faktor lingkungan (masyarakaaat dan pendidikan). Keselarasan antara potensi 

bawaan dan lingkungan akan dapat membawa pencapaian tujuan pembelajaran 

seperti yang diharapkan. Pengumpulan teoritis yang berlebih tanpa ada 

maknanya bagi hidup, merupakan pekerjaan yang sia-sia. 

Mengembangkan pribadi wirausaha bukan hanya berhubungan dengan 

bakat dan keturunan tapi lebih identik dengan mengembangkan prilaku. 

Pandangan hidup, alat kebiasaan, persepsi, hingga prilaku dipengaruhi oleh 

perjalanan hidup yang sangat panjang baik secara keturunan maupun lingkungan 

yang mendidik/membentuknya.
6
 

Ketika peneliti melakukan observasi dan wawancara awal pada tanggal 25 

Maret di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo 

kepada pembinanya mengenai kegiatan yang dapat menumbuhkan rasa percaya 

diri pelajar di usia SMP dan SMA yang tergabung dalam organisasi IPNU-

IPPNU salah satunya adalah kegiatan kewirausahaan, bahwa ketika bersamaan 

adanya kegiatan bulan dakwah yang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak 

Cabang Muslimat NU Siman maka semua anggota yang tergabung dalam 

                                                           
6
 Lantip Susilowati, Bisnis Kewirausahaan (Yogyakarta: Teras, 2003), 21-22. 
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organisasi IPNU-IPPNU Ranting Mangunsuman yang tidak berhalangan hadir 

diwajibkan untuk ikut berproses dalam kegiatan kewirausahaan tersebut. 

Namun, dalam kenyataannya tidak semua anggota Pimpinan Ranting 

IPNU-IPPNU Mangunsuman memiliki rasa percaya diri yang kuat. sehingga 

dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan apapun yang diselenggarakan oleh 

Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman, terlihat masih ada sebagian 

anggota hanya datang dan diam saja. Bahkan ketika dikasih tugas misalnya 

mendistribusikan produk usahanya tidak mau dengan alasan tidak berani. yang 

mereka lakukan dalam kegiatan tersebut hanya duduk manis disamping temannya 

yang bertugas sebagai penjaga stan  sedangkan temannya yang lain sebagian 

berkeliling menawarkan produk usahanya.
7
 

 Berdasarkan dari identifikasi masalah tersebut, maka penulis tertarik 

untuk mempelajari lebih dalam tentang upaya menumbuhkan rasa percaya diri 

pelajar melalui kegiatan kewirausahaan. Dan berangkat dari temuan fenomena 

tersebut, maka judul penelitian ini adalah "UPAYA MENUMBUHKAN RASA 

PERCAYA DIRI PELAJAR MELALUI KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN 

DI PIMPINAN RANTING IPNU-IPPNU MANGUNSUMAN SIMAN 

PONOROGO”.  

 

 

 

                                                           
7
 Hasil Wawancara dan Observasi (Pada Tanggal 21 Jaanuari 2018). 
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B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada  upaya menumbuhkan rasa percaya diri 

pelajar melalui kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo, yang meliputi: 

1. Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo.  

2. Cara menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan kewirausahaan 

di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo. 

3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat upaya menumbuhkan 

rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting 

IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo. 

 

C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-

IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo.  

2. Bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan 

kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman 

Ponorogo. 

3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat upaya 

menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui  kegiatan  kewirausahaan di 

Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo. 
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D. Tujuan Penelitian 

Setiap usaha harus diawali dengan niat dan niat tidak akan terealisasi 

tanpa adanya tujuan yang jelas. Dalam penelitian ini, peneliti mengemukakan 

beberapa tujuan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo. 

2. Cara menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan kewirausahaan 

di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo. 

3. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat upaya menumbuhkan 

rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting 

IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

 Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya tentang upaya 

menumbuhkan rasa percaya diri pelajar di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis penelitian ini akan bermanfaat bagi: 

a. Bagi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman  

Agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pendorong untuk 

lebih meningkatkan upaya menumbuhkan rasa percaya diri pelajar di 



11 
 

Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo yang 

sudah ada. 

b. Bagi Anggota Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman 

Diharapkan dapat menjadi masukan bagi para Angota Pimpinan 

Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman untuk lebih merasa Percaya diri 

dalam menjalankan amanah organisasi. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini selain secara formal sebagai syarat menempuh Sajana 

Strata I, juga untuk menambah ilmu pengetahuan yang diperoleh selama 

ini. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Sistem pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan 

gambaran terhadap maksud yang terkandung dalam proposal ini, untuk 

memudahkan menyusun proposal ini dibagi menjadi beberapa bab yang 

dilengkapi dengaan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara sistematis, 

yaitu: 

BAB  I  PENDAHULUAN Yang berisi tinjauan secara global permasalahan 

yang dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus 

penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian dan dalam metode penelitian berisi pendekatan dan 

jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 
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data, prosedur pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan 

keabsahan temuan, tahapan-tahapan penelitian, sitematika 

pembahasan. 

BAB II TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

yang berfungsi sebagai alat penyusun instrument pengumpulan data 

(IPD). 

BAB III  METODE PENELITIAN yang meliputi Pendekatan dan Jenis 

Penelitian, Kehadiran Peneliti, Lokasi Penelitian, Data dan Sumber 

Data, Prosedur Pengumpulan Data, Teknik Analisa Data, Pengecekan 

Keabsahan Temuan, Tahapan-Tahapan Penelitian. 

BAB IV DISKRIPSI DATA yang meliputi diskripsi data umum dan deskripsi 

data khusus. 

BAB V ANALISIS DATA berisi tentang pembahasan yang akan membahas 

tentang upaya menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui 

kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo. 

BAB VI PENUTUP yang mempermudah pembaca dalam mengambil intisari 

dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Setelah meneliti dan mengkaji terhadap skripsi dan pustaka, penulis tidak 

menemukan penelitian yang membahas tentang upaya menumbuhkan rasa 

percaya diri pelajar melalui kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-

IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo . Hanya saja penulis menemukan 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis teliti, diantaranya adalah :  

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Evi Putri Prastiwi (210311126) yang 

berjudul “Korelasi antara lingkungan pendidikan formal, dan pola asuh orang tua 

dengan percaya diri siswa SMAN  1 Balong tahun ajaran 2014-2015”.  

Dalam skripsi ini membahas tentang: 1) bagaimana lingkungan 

pendidikan formal  dengan percaaya diri siswa kelas Xa, Xb, Xc SMAN  1 

Balong Ponorogo: 2) bagaimana pola asuh orang tua  dengan percaaya diri siswa 

kelas Xa, Xb, Xc SMAN  1 Balong Ponorogo: 3) bagaimana lingkungan 

pendidikan formal  dengan pola asuh orang tua. kelas Xa, Xb, Xc SMAN  1 

Balong Ponorogo. Dan 4) Adakah korelasi yang signifikan  antara lingkungan 

13 
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pendidikan formal  dan pola asuh orang tua dengan percaya diri siswa kelas Xa, 

Xb, Xc SMAN  1 Balong Ponorogo.
8
 

Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat 

perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas percaya 

diri. 

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu  menngunakan metodologi 

penelitian kuantitatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan metodologi 

penelitian kualitatif.  

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Nidawati Wahyu Pinasti  (1301406026) 

yang berjudul “Upaya Meningkatkan Kepercayaan Diri Melalui Layanan 

Bimbingan Kelompok Pada Siswa Kelas X SMKN  1 jambu”.  

Dalam skripsi ini membahas tentang: 1) Bagaimana gambaran kondisi 

kepercayaan diri siswa SMK N 1 Jambu sebelum mengikuti layanan bimbingan 

kelompok. 2) Bagaimana gambaran kondisi kepercayaan diri siswa setelah 

mengikuti layanan bimbingan kelompok. 3) Apakah terdapat perbedaan tingkat 

kepercayaan diri antara sebelum dan sesudah diberikan layanan bimbingan 

kelompok.
9
 

                                                           
8
 Evi Putri Prastiwi, “Korelasi Antara Lingkungan Pendidikan Formal dan Pola Asuh Orang 

Tuadengan Percaya Diri Siswa SMAN 1 BalongTahun Ajaran 2014-2015,”(Skripsi, STAIN, 

Ponorogo, 2015). 
9
 Nidawati Wahyu Pinasti,”Upaya Peningkatan Kepercayaan Diri Melalui Layanan 

Kelompok Pada Siswa Kelas X SMKN 1 Jambi,”(Skripsi, UNS, Semarang, 2011). 
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Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat 

perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu sama-sama menggunakan 

metodologi kualitatif. 

Perbedaannya adalah penelitian terdahulu  melalui  layanan bimbingan 

kelompok pada siswa kelas X SMKN  1 Jambu sedangkan peneliti sekarang 

melalui kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman 

Ponorogo. 

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Mustofa Rifki  (03160015) yang berjudul 

“Pengaruh Rasa Percaya Diri Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMA Islam Al-

Ma’arif  Singosari Malang”.  

Dalam skripsi ini membahas tentang:1) Sebarapa besar tingkat Rasa 

Percaya Diri Siswa di SMA Islam Al-Ma’arif  Singosari Malang. 2) Sebarapa 

besar tingkat Prestasi Belajar Siswa di SMA Islam Al-Ma’arif Singosari Malang. 

3) Apakah ada pengaruh rasa percaya diri terhadap prestasi belajar Siswa di 

SMA Islam Al-Ma’arif Singosari Malang.
10

 

Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terdapat 

perbedaan dan persamaan. Persamaannya yaitu sama-sama membahas percaya 

diri. 

                                                           
10

 Mustofa Rifki,”Pengaruh Rasa Percaya Diri Terhadap Prestasi Belajar Siswa di SMA 

Islam Al-Ma’arif Singosari Malang,”(Skripsi, UIN, Malang, 2008). 
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Perbedaannya adalah penelitian terdahulu  menngunakan metodologi 

penelitian kuantitatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan metodologi 

penelitian kualitatif.  

Dengan demikian pembahasan peneliti dengan skripsi atau penelitian 

diatas jelas berbeda. Penelitian penulis adalah “UPAYA MENUMBUHKAN 

RASA PERCAYA DIRI PELAJAR MELALUI KEGIATAN 

KEWIRAUSAHAAN DI PIMPINAN RANTING IPNU-IPPNU 

MANGUNSUMAN SIMAN PONOROGO”. Di dalam skripsi ini pembahasan 

fokus terhadap  bagaimana pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Pimpinan 

Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo, Cara Menumbuhkan 

Rasa Percaya Diri pelajar melalui kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting 

IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo, faktor-faktor yang menjadi 

pendukung dan penghambat upaya menumbuhkan rasa percaya diri pelajar 

melalui kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo. 

 

B. Kajian Teori 

1. Percaya Diri 

a. Pengertian Percaya Diri 

Percaya diri adalah berbuat dengan penuh keyakinan. Apapun 

tantangan yang dihadapi dan dalam kondisi apapun ia akan menggapai cita-

citanya. Rasa percaya diri adalah kekuatan yang mendorong seseorang 
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untuk maju dan berkembang serta selalu memperbaiki diri. Tanpa rasa 

percaya diri, seseorang akan hidup di bawah bayang-bayang orang lain. la 

akan selalu takut pada kegagalan dan sesuatu yang tidak diketahui. Karena 

itu, ia tidak berani melakukan perubahan sekecil apa pun untuk keluar dari 

kebiasaan. Orang semacam ini bisa jadi sangat menderita di tempat kerja 

sehingga ia selalu mengeluhkan pimpinannya dan tidak melakukan 

kemajuan berarti. la selalu tidak berani melakukan perubahan karena takut 

gagal.
11

 

Menurut Hakim percaya diri secara sederhana dapat dikatakan 

sebagai suatu keyakikan sesorang terhadap segala aspek kelebihan yang 

dimilikinya dan keyakinan tersebut membantunya merasa mampu untuk 

bisa mencapai berbagai tujuan di dalam hidupnya. Santrock kepercayaan 

diri didefinisikan sebagai suatu dimensi evaluatif yang menyeluruh dari 

diri. Rasa percaya diri juga disebut sebagai harga diri atau gambaran diri. 

Menurut Rahayu percaya diri diartikan suatu keadaan dimana seseorang 

harus mampu menyalurkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk 

melakukan sesuatu secara maksimal dengan memiliki keseimbangan antara 

                                                           
11

 C. Ibrahim Elfiky, Terapi Berpikir Positif Biarkan Mukjizat dalam Diri Anda Meleset Agar 

Hidup Lebih Sukses dan Bahagia, terj. S. Khalifurrahman (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2009), 54. 
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tingkah laku, emosi, dan spiritual. Kepercayaan diri juga merupakan sikap 

positif seseorang dalam menghadapi lingkungannya.
12

 

 

b. Gejala-Gejala Takut dan Tidak Percaya Diri 

Gejala rasa tidak percaya diri dimulai dari adanya kelemahan-

kelemahan tertentu di dalam berbagai aspek kepribadian seseorang, 

sehingga orang tersebut mengalami gejala tidak pecaya diri. Menurut 

Hakim berbagai kelemahan pribadi yang menjadi penyebab timbulnya rasa 

tidak percaya diri adalah cacat atau kelainan fisik, buruk rupa, ekonomi 

lemah, status sosial, status perkawinan, sering gagal, kalah bersaing, 

pendidikan rendah, sulit menyesuaikan diri”. 
13

 

Di kalangan Pelajar, terutama mereka yang berusia sekolah antara 

SMP dan SMA/SMK, terdapat berbagai macam tingkah laku yang 

merupakan pencerminan adanya gejala rasa tidak percaya diri. Gejala 

tingkah laku tidak percaya diri yang ada di lingkungan pelajar antara lain : 

1) Rasa takut yang bahkan bisa muncul sebelum anda tampil 

2) Rasa tidak mampu 

3) Rasa kehilangan kendali 
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4) Rasa tidak berdaya, seperti orang anak yang tidak mampu mengatasi 

masalah 

5) Panik
14

 

6) Merasa bersalah 

7) Tdak siap 

8) Sama Sekali Tidak Mengenal Medan
15

 

 

c. Ciri-Ciri Individu Yang Memiliki Percaya Diri 

Hakim menyebutkan bahwa ciri-ciri orang yang mempunyai 

kepercayaan diri Antara lain: 

1) Selalu bersikap tenang didalam mengerjakan sesuatu 

2) Mempunyai potensi dan kemampuan yang memadai 

3) Mampu menetralisi ketegangan yang muncul didalam berbagai situasi 

4) Mampu menyesuaikan diri  dan berkomonikasi di berbagai situasi 

5) Memiliki kondisi mental dan fisik yang cukup menunjang 

penampilannya 

6) Memiliki kecerdasan yang cukup 

7) Memiliki tingkat pendidikan formal yang cukup 

8) Memiliki keahlian atau ketrampilan lain yang menunjang 

kehidupannya, misalnya ketrampilan bahasa asing 
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15

 Izzatu Jannah, Percaya Diri Aja, Lagi! (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), 31. 



20 
 

9) Memiliki kemampuan bersosialisasi 

10) Memiliki latar belakang pendidikan keluarga yang baik 

11) Memiliki pengalaman hidup yang menempa mentalnya menjadi kuat 

dan tahan didalam menghadapi cobaan hidup 

12) Selalu bereaksi positif didalam menghadapi berbagai masalah, 

misalnya dengan tetap tegar, sabar dan tabah.
16

 

 

Fatimah mengemukakan beberapa ciri-ciri atau karakteristik 

individu yang mempunyai rasa percaya diri yang proporsional adalah 

sebagai berikut : 

1) Percaya akan kemampuan atau kompetensi diri, hingga tidak 

membutuhkan pujian, pengakuan, penerimaan ataupun hormat dari 

orang lain. 

2) Tidak terdorong untuk menunjukkan sikap konformis demi diterima 

oleh orang lain atau kelompok.  

3) Berani menerima dan menghadapi penolakan orang lain, berani 

menjadi diri sendiri.  

4) Punya pengendalian diri yang baik (tidak moody dan emosi stabil).  

5) Memiliki internal locus of control (memandang keberhasilan atau 

kegagalan, bergantung pada usaha sendiri dan tidak mudah menyerah 

                                                           
16
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pada nasib atau keadaan serta tidak bergantung atau mengharapkan 

bantuan orang lain).  

6) Mempunyai cara pandang yang positif terhadap diri sendiri, orang lain 

dan situasi di luar dirinya.  

7) Memiliki harapan yang realistik terhadap diri sendiri, sehingga ketika 

harapan itu terwujud, ia tetap mampu melihat sisi positif dirinya dan 

situasi yang terjadi.
17

 

Berdasarkan beberapa pendapat yang telah di ungkapkan diatas 

dapat dijelskan ciri-ciri individu yang memiliki rasa percaya diri adalah 

individu yang senantiasa percaya akan kemapuan diri, tidak bergantung 

kepada orang lain, dapat bersosialisasi dengan berbagai kondisi, memiliki 

pengendalian diri yang baik, saling menghargai antar sesama manusia dan 

mampu menghadapi berbagai permasalahan. 

 

d. Faktor Yang Mempengaruhi Tumbuhnya Rasa Percaya Diri 

Para ahli berkeyakinan bahwa kepercayaan diri bukanlah diperoleh 

secara instan, melainkan melalui proses yang berlangsung sejak dini, dalam 

kehidupan bersama orang tua. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pembentukan percaya diri pada diri seseorang, yaitu: 
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a. Pola Asuh 

Faktor  pola asuh dan interaksi di usia dini, merupakan faktor yang 

amat mendasar bagi pembentuk rasa percaya diri. Sikap orang tua akan 

diterima oleh anak sesuai dengan persepsinya pada saat itu. Orang tua 

yang menunjukkan kasih, perhatian, penerimaan, cinta dan kasih 

sayang serta kelekatan emosional yang tulus dengan anak, akan 

membangkitkan rasa percaya diri pada anak tersebut. Anak akan 

merasa dirinya berharga dan bernilai dimata orang tuanya. Sehingga 

meskipun ia melakukan kesalahan, dari sikap orang tua melihat bahwa 

dirinya tetaplah dihargai dan dikasihi. Anak dicintai dan dihargai bukan 

tergantung pada prestasi atau perbuatan baiknya, namun juga karena 

eksistensinya. Dikemudian hari anak tersebut akan tumbuh menjadi 

individu yang mampu menilai positif dirinya dan mempunyai harapan 

yang realistik terhadap dirinya, seperti orang tua meletakkan harapan 

realistik terhadap dirinya. 

b. Sekolah 

Dalam lingkungan sekolah, guru adalah penuntun utama bagi siswanya, 

perilaku dan kepribadian  seorang guru berdampak besar bagi 

pemahaman gagasan dalam pikiran siswa tentang diri mereka. Salah 

satu segi dalam pendidikan di sekolah, baik secara tertutup atau terbuka 

persaingan antar siswa dalam berbagai bidang telah menjadi bagian 

yang melekat dalam kehidupan akademik mereka. Setiap kompetisi 
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pasti ada pihak yang menjadi pemenang dan pihak yang kalah. Siswa 

yang kerap menang dalam setiap kompetisi akan mudah mendapatkan 

kepercayaan diri dan harga diri. 

c. Teman Sebaya 

Kelompok teman sebaya adalah lingkungan sosial kedua setelah 

keluarga. Dimana mereka terbiasa bergaul dan mengungkapkan 

perasaan dan pikiran mereka pada orang lain. Dalam interaksi sosial 

yang dilakukan, populer atau tidaknya seseorang individu dalam 

kelompok teman sebaya tersebut sangat manentukan dalam 

pembentukan sikap percaya diri. 

d. Masyarakat 

Sebagai anggota masyarakat, kita harus berprilaku sesuai dengan norma 

dan tata nilai yang sudah berlaku, kelangsungan berlakunya norma 

tersebut pada generasi penerus disampaikan melalui orang tua, teman 

sekolah, teman sebaya, sehingga norma tersebut menjadi bagian dari 

cita-cita individu. Semakin kita mampu memenuhi norma dan diterima 

oleh masyarakat, semakin lancar harga diri kita berkembang. 

Disamping itu perlakuan masyarakat pada diri kita juga berpengaruh 

pada pembentukan harga diri dan rasa percaya diri. 

e. Pengalaman 

Setiap individu pasti pernah merasakan pengalaman gagal dan berhasil. 

Perasaan gagal akan membentuk gambaran diri yang buruk dan sangat 
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merugikan perkembangan harga diri individu. Sedang pengalaman 

keberhasilan tentu menguntungkan perkembangan harga diri yang akan 

membentuk gambaran diri yang baik sehingga akan timbul rasa percaya 

diri dalam diri individu.
18

 

Adapun pendapat lain mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembentukan rasa percaya diri, yaitu : 

1.  Aspek psikologis yang meliputi pengendalian diri, suasana hati yang 

dihayati, citra fisik, citra sosial (penilaian dan penerimaan lingkungan), 

self image (pandangan terhadap diri sendiri);  

2. Aspek teknis yang meliputi keterampilan mengarahkan pikiran, 

keterampilan melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang benar, dan 

keterampilan berpikir kreatif.  

Faktor-faktor pembentuk percaya diri terdiri atas aspek psikologis 

dan aspek keterampilan teknis. Aspek psikologis erat dengan suara hati. 

Suara hati ini sebagai penilai kekuatan, kesanggupan, keberanian, 

keberartian atas segenap kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

menentukan sikap maupun perbuatan orang tersebut. Suara hati merupakan 

parameter yang memberi dorongan dari dalam diri seseorang untuk 

memproses pembentukan percaya diri. Jika proses penilaian kemampuan 

diri menghasilkan nilai yang tinggi,maka dorongan dan pengendalian 
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pembentukan percaya diri menjadi kuat. Sebaliknya jika penilaian 

kemampuan diri negatif, maka percaya diri yang terbentuk menjadi lemah. 

Orang yang kurang percaya diri akan mengalami kesulitan untuk memulai 

berbuat sesuatu karena disebabkan tidak tahu untuk melakukan serangkaian 

proses kegiatan yang dilakukan. Orang tersebut belum mampu menyusun 

tahapan-tahapan untuk melakukan suatu kegiatan hingga kegiatan dapat 

diwujudkan dan terselesaikan. Di sinilah pentingnya aspek keterampilan 

teknis, yaitu kemampuan menyusun kerangka berpikir dan keterampilan 

berbuat secara fokus, terarah dan terukur langkah demi langkah untuk 

melakukan proses kegiatan atau perbuatan.
19

 

 

e. Cara Menumbuhkan Rasa Percaya Diri 

Lauster memberikanbeberapa petunjuk untuk menumbuhkan rasa 

percaya diri, yaitu:  

1) Sebagai langkah pertama, carilah sebab-sebab mengapa individu 

merasa percaya diri. 

2) Mengatasi kelemahan, dengan adanya kemauan yang kuat individu 

akan memandang suatu perbaikan yang kecil sebagai keberhasilan 

yang sebenarnya.  

3) Mengembangkan bakat dan kemauannya secara optimal. 
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4) Merasa bangga dengan keberhasilan yang telah dicapai dalam bidang 

tertentu.  

5) Jangan terpengaruh dengan pendapat orang lain, dengan kita berbuat 

sesuai dengan keyakinan diri individu akan merasa merdeka dalam 

berbuat segala sesuatu.  

6) Mengembangkan bakat melalui hobi. 

7) Bersikaplah optimis jika kita diharuskan melakukan suatu pekerjaan 

yang baru kita kenal dan ketahui. 

8) Memiliki cita-cita yang realistis dalam hidup agar kemungkinan untuk 

terpenuhi cukup besar. 

9) Jangan terlalu membandingkan diri dengan orang lain yang menurut 

kita lebih baik.
20

 

 

Menurut Timothy Wibowo ada tujuh cara meningkatkan 

kepercayaan diri pada anak, yaitu: 

a. Mengevaluasi pola asuh 

Pola asuh demokratis adalah pola asuh yang memprioritaskan 

kepentingan anak. Hasil dari pola asuh yang demokratis akan 

menghasilkan karakteristik anak yang mandiri, dapat mengontrol diri, 

mempunyai hubungan baik dengan teman, mampu menghadapi stres, 
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mempunyai minat terhadap hal-hal baru dan kooperatif terhadap orang 

lain. 

b. Memberikan pujian yang tepat 

Memberikan pujian baik untuk anak, namun jangan berlebihan. 

Anak-anak merasa lebih senang dan mampu menghadapi tantangan 

ketika mereka mendapat pujian atas usahanya. 

c. Membuat agenda sosialisasi 

Belajar atau melatihnya untuk peduli dan berbagi terhadap 

sesama merupakan cara yang baik untuk melatih kepercayaan diri anak. 

Dengan demikian mereka akan mempunyai kepekaan dan empati yang 

baik terhadap lingkungan sosial. 

d. Kenalkan anak pada beragam karakter melalui cerita 

Melalui kegiatan bercerita, kepercayaan diri anak dapat 

ditingkatkan. Setelah diberi contoh dan dibiasakan, anak akan lebih 

percaya diri ketika bercerita didepan kelas dan mampu mengungkapkan 

pendapatnya dengan baik. Dalam pemilihan buku cerita yang akan 

digunakan harus lebih menarik perhatian anak sehingga anak tidak 

merasa bosan dengan kegiatan tersebut, seperti media dengan audio, 

buku pop up, atau buku interaktif lainnya. 

e. Bermain peran 

Bermain peran melatih anak berkomunikasi interpersonal. 

Memperagakan perbincangan via telepon dengan pendengar suportif 
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diujung lain dapat menghindarkan anak dari rasa tertekan seperti jika 

melakukan pembicaraan tatap muka. 

f. Biarkan kesalahan terjadi dan berikan resiko teringan 

Memberikan dukungan pada anak untuk mencoba hal baru, 

selama hal tersebut tidak membahayakan dirinya dan mengurangi 

campur tangan untuk menjadi problem solving dalam tantangan baru 

yang sedang dihadapi anak. 

g. Memahami kepribadian anak 

Dengan memahami kepribadian anak berarti orang tua telah 

berusaha mengerti dan memahami anak, orang tua bisa jauh lebih 

mudah untuk memahami seorang anak dengan memperhatikan tipologi 

kepribadiannya. 

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa cara untuk 

meningkatkan rasa percaya diri adalah dengan memiliki kemauan yang 

kuat dan mampu menempatkan diri dalam segala situasi, dapat berpikir 

positif dan mempunyai keyakinan yang kuat untuk berhasil, 

menghilangkan perasaan cemas, memiliki sikap optimis, dan dapat 

menyelesaikan tugas secara mandiri.
21
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2. Kewirausahaan 

a. Pengertian kewirausahaan 

Kewirausahaan berasal dari kata wirausaha diberi awalan ke dan 

akhiran an yang bersifat membuat kata benda wirausaha mempunyai  

pengertian abstrak, yaitu hal-hal  yang bersangkutan dengan wirausaha. 

Lebih lanjut bila wira diartikan sebagai berani dan usaha diartikan sebagai 

kegiatan bisnis yang komersial maupun non bisnis dan non komersial, 

kewirausahaan dapat diartikan sebagai hal hal yang bersangkutan dengan 

keberanian seseorang untuk melaksanakan sesuatu kegiatan bisnis/ non 

bisnis (cara mandiri)
 22

 

Berikut adalah beberapa pengertian wirausaha dari para ahli: 

1) Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat 

dan menilai kesempatan-kesempatan bisnis; mengumpulkan sumber-

sumber daya yang dibutuhkan guna mengambil keuntungan 

daripadanya serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan 

kesuksesan. 

2) Kewirausahaan adalah semangat, perilaku dan kemampuan untuk 

memberikan tanggapan yang positif terhadap peluang memperoleh 

keuntungan untuk diri sendiri dan atau pelayanan yang lebih baik pada 

pelanggan/masyarakat; dengan selalu berusaha mencari dan melayani 

                                                           
22

 Cholil Uman , et al., Mudul Kewirausahaan Untuk Mahasiswa Dan Umum (Surabaya: IAIN 

Sunan Ampel Press, 2011), 11. 



30 
 

langganan lebih banyak dan lebih baik, serta menciptakan dan 

menyediakan produk yang lebih bermanfaat dan menerapkan cara 

kerja yang lebih efisien, melalui keberanian mengambil risiko, 

kreativitas dan inovasi serta kemampuan manajemen. 

3) Menurut Skinner wirausaha (entrepreneur) merupakan seseorang yang 

mengambil risiko yang diperlukan untuk mengorganisasikan dan 

mengelola suatu bisnis dan menerima imbalan/balas jasa berupa profit 

finansial dan maupun non finansial. 

4) Menurut Siswanto Sudomo kewirausahaan adalah segala sesuatu yang 

penting mengenai seorang wirausaha dan oleh karena itu dapat 

diartikan sebagai sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang 

wirausaha; kemampuan-kemampuan khusus yang dimiliki oleh 

seorang wirausaha; tindakan atau kegiatan yang dilakukan seorang 

wirausaha dan hasil karya atau dampak tindakan yang dilakukan oleh 

seorang wirausaha. Dari sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh seorang 

wirausaha biasanya yang ditonjolkan adalah sifat wirausaha untuk 

bekerja keras dan berkorban, memusatkan segala daya dan berani 

mengambil risiko untuk mewujudkan gagasannya. Dari segi 

kemampuannya, seringkali dikatakan bahwa seorang wirausaha 

mampu dan peka melihat peluang bisnis. Sedangkan tindakan yang 

menonjol dari seorang wirausaha adalah langkah nyata 

menggabungkan atau mengkombinasikan sumber daya, baik yang telah 
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dimiliki maupun yang belum dimiliki untuk mewujudkan gagasannya 

dengan membangun suatu bisnis yang baru Sedangkan dari hasil karya 

seorang wirausaha, dapat kita lihat dengan munculnya perusahaan-

perusahaan baru dengan produk-produk baru, teknologi baru dan 

membuka lapangan kerja baru.
23

 

 

b. Tujuan dan manfaat kewirausahaan 

Tujuan dari Kewirausahaan, sebagai berikut: 

1) Meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas.  

2) Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk 

menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. 

3) Membudayakan semangat sikap, perilaku, dan kemampuan 

kewirausahaan di kalangan pelajar dan masyarakat yang mampu, 

handal, dan unggul. 

4) Menumbuhkembangkan kesadaran dan orientasi Kewirausahaan yang 

tangguh dan kuat terhadap para siswa dan masyarakat.
24

 

Menurut Basrowi tujuan kewirausahaan adalah:  

1) Meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas 

2) Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk 

menghasilkan kesejahteraan masyarakat. 
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3) Membudayakan semangat, sikap, perilaku dan kemampuan 

kewirausahaan dikalangan masyarakat. 

4) Menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang 

tangguh  

Menurut Rusdiana manfaat yang dapat diperoleh melalui 

berwirausaha adalah:  

1) Memiliki kebebasan untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki. 

Banyak wirausaha yang berhasil mengelola usahanya karena 

menjadikan keterampilan/hobinya menjadi pekerjaannya. 

2) Memiliki peluang untuk berperan bagi masyarakat. Dengan 

berwirausaha kita memiliki kesempatan untuk berperan bagi 

masyarakat dengan menciptakan produk yang dibutuhkan masyarakat. 

3) Dapat menjadi motivasi tersendiri untuk memulai berwirausaha. 

Kesuksesan dan ketidaksuksesan seseorang dalam karier sangat 

bergantung pada motivasi untuk menjalankan kariernya.
25

 

 

c. Teknik berwirausaha 

Prinsip ekonomi mengajarkan bahwa dengan pengorbanan yang 

sekecil-kecilnya, diharapkan memperoleh hasil yang sebesar-besarnya. 
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Penerapan prinsip tersebut sah-sah saja, sepanjang pelaksanaannnya tidak 

menghalalkan segala cara. 

Norma hukum menggariskan bahwa dalam bisnis pengusaha harus 

memakai etika yang benar, baik itu yang berkaitan dengan konsumen 

maupun dengan sesama pengusaha. 

Sumber keuntungan sebuah usaha adalah konsumen. Namun 

demikian, ada etika yang mewajibkan pengusaha memberikan 

perlindungan pada konsumen, mulai dari kualitas produk, pengemasan 

maupun penyampaian pesan atau promosi kepada konsumen. Kualitas 

produk menyangkut bahan yang dipergunakan. proses produksi, serta mutu 

barang itu sendiri. Bahan baku, proses, maupun produk harus tidak 

membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen. Demikian pula 

mengenai pengemasan, disamping harus memberikan informasi lengkap 

tentang produk juga harus terjamin kualitasnya, sehingga aman bagi 

konsumen. Promosi harus dilakukan secara jujur tidak dengan tipu daya, 

sehingga tidak menyesatkan konsumen pengguna produk yang 

diiklankan.
26

 

Untuk memantapkan persaingannya, usaha baru dapat menggunakan 

strategi pemasaran berikut : 
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1) Penetrasi pasar (market penetration) Penetrasi pasar adalah strategi 

pemasaran untuk meningkatkan jumlah penjualan barang dan jasa yang 

sudah ada dengan memperbesar usaha-usaha penjualan dan periklanan. 

2) Pengembangan pasar (market development) Strategi ini yang diperluas 

bukan usaha-usaha penjualannya atau promosinya yang gencar,tetapi 

usaha mencari pasar barunya yang lebih gencar. 

3) Pengembangan produk (produk development) Strategi pengembangan 

produk mencoba meningkatkan penjualan dengan memperkenalkan 

produk dan jasa baru kepada pasar yang sudah ada. 

4) Segmentasi pasar (market segmentation) Segmentasi pasar merupakan 

strategi pemasaran yang sangat terkenal bagi usaha baru, produk 

dipasarkan berdasarkan segmennya. Misalnya, segmentasi berdasarkan 

jenis kelamin, usia, pekerjaan, tingkat pendapatan dan sifat 

masyarakat.
27
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Di dalam penelitian ini, menggunakan metodologi penelitian dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif yakni salah satu metode penelitian yang 

bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses 

berfikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengenali subjek, 

merasakan apa yang mereka alami didalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti. 

Peneliti berharap selalu memusatkan perhatian pada kenyataan atau kejadian 

dalam konteks yang diteliti. Setiap kejadian merupakan suatu yang unik, berbeda 

dengan yang lain, karena perbedaan konteks.
28

 

Dan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian  kualitatif ini 

adalah studi kasus, yaitu penelitian terhadap suatu kejadian atau peristiwa, 

Namun, konsep kejadian atau peristiwa ini hendaknya tidak diartikan sebagai 

kejadian atau peristiwa biasa, yang menurut konsep bahasa Inggris disebut event. 

Suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung masalah atau perkara, sehingga 

perlu ditelaah kemudian dicarikan cara  penanggulangannya.
29
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B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen kunci yang 

mengatur skenario penelitian dan partisipan sekaligus pengumpul data. 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangatlah penting, peneliti di lokasi 

sebagai human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih 

informan sebagai sumber data melakukan pengumpulan data, menilai kualitas 

data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. 

Dalam penelitian kualitatif instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun 

selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka memungkinkan akan 

dikembangkan instrumen penelitian sederhana, yang diharapkan dapat 

melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui 

observasi dan wawancara. Peneliti akan terjun kelapangan sendiri, baik pada 

grand tour question, tahap focused and selection, melakukan pengumpulan data, 

analisis dan membuat kesimpulan.
30

 

Untuk itu peneliti sebagai instrumen kunci bertindak dalam 

mengumpulkan data yang dibutuhkan, meliputi data tentang kegiatan 

kewirausahaan sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa percaya diri pelajar 

Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo, dan data-data 

penunjang lainya seperti sejarah berdirinya Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo, letak geografis, visi dan misi dan lain. 
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C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Kelurahan 

Mangunsuman Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi 

ini adalah karena selain terdapat beberapa kasus, juga di Pimpinan Ranting 

IPNU-IPPNU Mangunsuman ini melaksanakan kegiatan kewirausahaan untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri pelajar. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan 

sebagai sumber data utama. Sedangkan selebihnya adalah hanyalah merupakan 

tambahan, seperti dokumen, dan sebagainya. Sedangkan sumber data tertulis dan 

foto adalah sebagai sumber data tambahan. 

Adapun sumber data utama yaitu person atau orang yang berlaku sebagai 

informan, meliputi pembina Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman, 

pengurus harian Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman, anggota 

Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman, dengan tujuan mengungkap 

data tentang: 

a. Pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo.  

b. Cara menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan kewirausahaan 

di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo. 
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c. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat upaya menumbuhkan 

rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting 

IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

a. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap 

unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala dalam objek 

penelitian. Observasi dibutuhkan untuk memahami proses terjadinya 

wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya observasi 

dilakukan terhadap subjek, perilaku subjek selama wawancara, interaksi 

subjek dengan peneliti, dan hal-hal yang dianggap relevan sehingga dapat 

memberikan data tambahan terhadap hasil wawancara. Menurut Patton, tujuan 

observasi adalah mendeskripsikan satting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas 

yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas, dan makna 

kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang 

diamati tersebut.
31

 

b. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab 

lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang 
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mewancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Kedudukan 

kedua pihak secara berbeda ini terus dipertanyakan selama proses tanya jawab 

berlangsung, berbeda dengan dialog yang kedudukan pihak-pihak terlibat bisa 

berubah dan bertukar fungsi setiap saat, waktu proses dialog sedang 

berlangsung. 

Orang yang mengajukan pertanyaan di wawancara disebut pewawancara 

(interview) dan yang memberikan wawanca disebut (interviewe). 

Interviewe dibedakan ke dalam dua macam, yaitu responden dan (2) 

informan. Responden adalah sumber data primer, data tentang dirinya sendiri 

sebagai objek sasaran penelitian, sedangkan informan ialah sumber data 

sekunder data tentang pihak lain, tentang responden, oleh sebab itu, informan 

hendaknya dipilih dari orang yang banyak mengetahui atau mengenai keadaan 

responden.
32

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan 

catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, 

sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan 

perkiraan.
33

 

 

 

                                                           
32

 Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan, 105. 
33

 Basrowi & Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif , 158 



40 
 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya 

ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Taylor mendefinisikan 

analisis data sebagai proses yang memerinci usaha secara formal untuk 

menemukan tema dan merumuskan hipotesis seperti yang disarankan dan sebagai 

usaha untuk memberikan bantuan dan tema pada hipotesis. Jika dikaji, pada 

dasarnya, definisi pertama lebih menitikberatkan pengorganisasian data, 

sedangkan definisi kedua lebih menekankan maksud dan tujuan analisis data. 

Dengan demikian, definisi tersebut dapat disintesiskan menjadi: analisis data 

adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, 

dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan 

hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.
34

 

Miles & Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan 

dalam menganalisis data penelitian kualitatif, yaitu (l) reduksi data (data 

reduction); (2) paparan dala (data display): dan (3) penarikan kesimpulan dan 

verifikasi (conclusion drawing/verifying). Analisis data kualitatif dilakukan 

secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya 

kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. 

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan 
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untuk melakukan pengumpulan data. Temuan yang dipandang asing, tidak 

dikenal, dan belum memiliki pola, maka hal itulah yang dijadikan perhatian 

karena penelitian kualitatif bertujuan mencari pola dan makna yang tersembunyi 

dibalik pola dan data yang tampak. Data yang sudah direduksi maka langkah 

selanjutnya adalah memaparkan data. Pemaparan data informasi tersusun, dan 

memberi kemungkinan adanya sebagai sekumpulan  penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan 

pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan 

pemahaman dan analisis sajian data. Data penelitian ini disajikan dalam bentuk 

uraian yang didukung dengan matriks jaringan keria. Penarikan simpulan 

merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil 

analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan 

berpedoman pada kajian penelitian. Berdasarkan analisis interactive model, 

kegiatan pengumpulan data, reduksi data, paparan data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi merupakan proses siklus dan interaktif. Analisis data 

kualitatif merupakan upaya yang berlanjut, berulang dan terus menenus. Reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menjadi gambaran keberhasilan 

secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang saling menyusul.
35
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G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji 

validitas dan realibilitas. Dalam penelitian kualitatif yang diuji adalah datanya. 

Bahwasannya penelitian kualitatif lebih pada aspek validitas. Dalam penelitian 

kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan 

antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada 

obyek yang diteliti. Tetapi perlu diketahui bahwa kebenaran realitas data menurut 

penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal, tetapi jamak dan tergantung pada 

konstruksi manusia, dibentuk dalam diri seorang sebagai hasil proses mental tiap 

individu dengan berbagai latar belakangnya. Menurut penelitian kualitatif, suatu 

realitas itu bersifat majemuk/ ganda, dinamis/ selalu berubah, sehingga tidak ada 

yang konsisten, dan berulang seperti semula.
36

 

Keabsahan data (kredibilitas data) dapat dilakukan dengan cara sebagai 

berikut : 

1. Ketekunan/keajegan pengamatan, yaitu menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang 

dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.
37

 

Ketekunan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara sebagai 

berikut : 
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a. Mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan 

terhadap hal-hal yang berkaitan dengan peran guru pendidikan agama islam 

dalam pembelajaran mental spiritual siswa tunagrahita ringan. 

b. Menelaah secara teliti terhadap hasil pengamatan yang berhubungan 

dengan peran guru Pendidikan Agama Islam dalam pembelajaran mental 

spiritual siswa tunagrahita ringan. 

2. Triangulasi  

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik 

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik 

pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan 

pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti 

mengumpulkan data yang, sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu 

mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan 

berbagai sumber data.
38

  

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian, tahap-tahap penulisan tersebut adalah: 

a. Tahap pra lapangan, yang meliputi: menyusun rancangan penelitian. memilih 

lapangan  penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 
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lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan persoalan etika penelitian 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi: memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 

c. Tahap analisis data, yang meliputi: analisis selama dan setelah  

d. Tahap penulisan hasil laporan penelitian.
39
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BAB IV 

DISKRIPSI DATA 

 

A. Diskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya Organisasi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo 

Berdirinya organisasi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman setelah kemerdekaan Republik Indonesia tepat pada tahun 

1961 M. Pada waktu itu seorang pemuda dari Mangunsuman yaitu bernama 

Juhuri dan Ahjari yang selalu akrab bermain dengan pengurus Pimpinan 

Cabang IPNU-IPPNU Ponorogo. Melihat bahwa Kelurahan Mangunsuman 

seluruhnya warga Nahdlatul Ulama (NU) namun belum ada organisasi 

IPNU-IPPNU maka Jahuri dan Ahjari meminta bantuan kepada pengurus 

Pimpinan Cabang IPNU-IPPNU Ponorogo untuk mendirikan organisasi 

IPNU-IPPNU di Ranting Mangunsuman. Pada waktu pertamakali Jahuri dan 

Ahjari mengumpulkan seluruh pemuda usia pelajar putra dan putri untuk 

bermusyawarah membentuk kepengurusan. Disitu terpilihlah Parsi sebagai 

ketua IPNU dan Siti Sundari sebagai ketua IPPNU periode pertama pada 

tahun 1961-1963.  

Pada periode pertama organisasi IPNU-IPPNU Ranting 

Mangunsuman yang dipimpin oleh Parsi dan Siti Sundari, mengalami 

kemajuan yang pesat banyak kegiatan sosial dan keagamaan di 

      45 
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Mangunsuman. Dua tahun kemudian, maka berakhirlah kepengurusan Parsi 

dan Siti Sundari sebagai ketua IPNU dan ketua IPPNU di Ranting 

Mangunsuman. 

Pada periode tahun 1963-1965 M. Sesuai hasil musyawarah rapat 

anggota terpilihlah Jahuri sebagai ketua IPNU sedangkan ketua IPPNU tetap 

dipimpin oleh Siti Sundari. Pada periode ini organisasi IPNU-IPPNU 

Ranting Mangusuman tetap berjalan dengan baik selama dua tahun. Namun 

setalah periode 1965 M. Yang dipimpin oleh Sirmun sebagai ketua IPNU 

dan Tumini sebagai ketua IPPNU mengalami kemunduran hingga sampai 

organisasi IPNU-IPPNU Ranting Mangusuman tidak ada yang meneruskan. 

Setelah lama kemudian pada tahun 1980 organisasi IPNU-IPPNU 

Ranting Mangusuman berdiri lagi yang digerakkan oleh Harianto sebagai 

ketua IPNU dan Aning sebagai ketua IPPNU dimana mulai periode ini dapat 

berkembang dengan pesat dan diteruskan periode-periode selanjutnya hingga 

sampai saat ini.
40

 

 

2. Letak Geografis Organisasi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman 

Siman Ponorogo 

Organisasi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman adalah 

bagian dari wilayah kecamatan siman yang berada di ujung utara untuk 

mangunsuman satu dan di ujung timur untuk mangunsuman dua. Letak 
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sekretariatan organisasi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman 

berada di jalan kawung no 136  kelurahan mangunsuman kecamatan siman 

kabupaten ponorogo. Lokasinya sangat strategis karena bertempat di tengah-

tengah bagian kota dilingkungan daerah kelurahan mangunsuma satu.
41

 

 

3. Visi, Misi dan Tujuan Organisasi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo 

a. Visi 

Terwujutnya pelajar yang bertaqwa kepada Allah SWT, 

berakhlaqul karimah, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, 

memiliki kesadaran dan tanggung jawab terhadap tatanan masyarakat 

berkeadilan demokrasi atas dasar ajaran islam menurut ahlussunnah wal 

jama’ah an-nahdliah. 

b. Misi 

1. Mewujutkan pelajar putra dan putri Nahdlatul Ulama yang bertaqwa 

kepada Allah SWT. 

2. Mewujutkan pelajar putra dan putri Nahdlatul Ulama yang 

berakhlaqul karimah. 

3. Mewujutkan pelajar putra dan putri Nahdlatul Ulama yang 

menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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4. Mewujutkan pelajar putra dan putri Nahdlatul Ulama yang memiliki 

kesadaran dan tanggung jawab terhadap tatanan masyarakat 

berkeadilan demokrasi atas dasar ajaran islam menurut ahlussunnah 

wal jama’ah an-nahdliah. 

c. Tujuan 

1. Menghimpun dan membina pelajar putra dan putri Nahdlatul Ulama 

Ranting Mangunsuman untuk melanjutkan nilai-nilai dan cita-cita 

perjuangan para ulama NU. 

2. Wadah komunikasi, interaksi dan integrasi pelajar putra dan putri 

Nahdlatul Ulama Ranting Mangunsuman untuk menjaga ukhuwah 

islamiyah dan mengembangkan syi’ar islan ahlussunnah wal jama’ah 

an-nahdliyah. 

3. Wadah kaderisasi dan keilmuan pelajar putra dan putri Nahdlatul 

Ulama Ranting Mangunsuman untuk mempersiapkankader-kader 

intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa. 

4. Menjadi pusat pengembangan bakat, minat dalam bidang apapun 

yang dimiliki oleh kader-kader IPNU-IPPNU Ranting 

Mangunsuman.
42
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4. Struktur Kepengurusan Organisasi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo 

a. Struktur pengurus ikatan pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) 

PELINDUNG  : Pengurus Ranting NU Kelurahan 

Mangunsuman   

PEMBINA                       :    Andrin Bimeko Diarso 

         Ahmad Ansor Ridwani 

                                            Rudi Hartono 

         Amirul Muttaqin 

KETUA                           :    Muhammad Syaiful Prasetyo  

WAKIL KETUA I :    Dimas Eko Nur Cahyo Nugroho 

WAKIL KETUA II :    Sulton Hamid Arifki 

SEKRETARIS  :    Dzikri Bagus Satria 

WAKIL SEKRETARIS :    Moh. Anshori 

BENDAHARA  :    Khusnul Avandy 

WAKIL BENDAHARA :    Juan Valerino Arba 

DEPARTEMEN – DEPARTEMEN  

DEPARTEMEN DAKWAH DAN PENGEMBANGAN LINGKUNGAN 

Koordinator :  Fahru Gunawan 

Anggota  :  Muhammad Hamim Tatmainul Qulub 

      Zogik Wisnu Nurodin 

      Muhammad Al Kafid Nurodin 
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DEPARTEMEN BAKAT  MINAT DAN PENGEMBANGAN KADER 

Koordinator :  Al FauzanDwi Prasetyo 

Anggota  :  Syahrul Arifin 

      Azwan Rouf 

DEPARTEMEN PENOLAHAN DATA 

Koordinator :   Agung Putra Pratama 

Anggota  :  Muhammad Akbar Nur Faizin 

      Muhammad Thoha Ardiansyah 

LEMBAGA-LEMBAGA 

Lembaga Perekonomian dan Kewirausahaan (LEKAS) 

Koordinator :   Raya Aqiel Abshar Abdala 

Anggota  :  Whimas Fatkhur Rofi 

      Bagus Hendriya Yesi 

b. Struktur pengurus ikatan pelajar putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) 

PELINDUNG  :   PR NU Mangunsuman Kecamatan Siman 

PEMBINA                       :   Siti Aisyah 

        Ririn Puspita Sari 

                                           Siti Nafi’atul Fauziah 

        Ariska Wahyu I 

KETUA                           :   Elsa Mafida Tri Anjayani Putri  

WAKIL KETUA I :   Krisna Monita 

WAKIL KETUA II :   Umi Alfiatun Ni’mah 
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SEKRETARIS  :   Dila Azzahra Putri 

WAKIL SEKRETARIS :   Atika Fitria 

BENDAHARA  :   Asmita Farah Wahida 

WAKIL BENDAHARA :   Ariel Agustina Devi 

DEPARTEMEN – DEPARTEMEN  

DEPARTEMEN PENDIDIKA DAN KADERISASI 

Koordinator :  Annisa Meirica 

Anggota  :  Siti Julaikah 

       Dita Fatmala Sari 

      Siti Frebdiana Kinira 

DEPARTEMEN DAKWAH 

Koordinator :  Eliana Hayu Saputri 

Anggota  :  Anisatur Rofi’ah 

DEPARTEMEN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN 

ORGANISASI 

Koordinator :   Ratri Syandria Anggita 

Anggota  :  Fajria Zahrotul Mawaddah 

LEMBAGA-LEMBAGA 

Lembaga Usaha Pelajar (LUP) “LEKAS” 

Koordinator :   Septia Wahyu Selviana 
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Anggota  :  Wafi Zahrotun Nisa
43

 

 

B. Diskripsi Data Khusus 

1. Data pelaksanaan kegiatan kewirausahaan organisasi Pimpinan Ranting 

IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo 

Kegiatan kewirausahaan merupakan salah satu kegiatan yang sangat 

penting dalam sebuah organisasi, dimana dengan adanya kegiatan 

kewirausahaan segala sesuatu keperluan yang dibutuhkan dapat teratasi 

dengan mudah sehingga membuat pelaksanaan kegiatan organisasi bisa 

berjalan secara maksimal. Selain itu proses kegiatan kewirausahaan dalam 

sebuah organisasi mempu mempengaruhi kepribadian bagi pelakunya. 

Kegiatan kewirausahaan organisasi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo  merupakan kegiatan yang diperioritaskan. 

Semua kader-kader pelajar Nahdlatul Ulama di Ranting Mangunsuman 

sebulan sekali pada hari ahad kliwon selalu berdagang di kegiatan bulan 

dakwah Muslimat NU yang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang 

Siman (PAC Siman). Hal ini sebagaimana hasil observasi yang dilakukan 

oleh peneliti bahwa:
44

 

“Kegiatan kewirausahaan pimpinan ranting IPNU-IPPNU 

mangunsuman siman ponorogo adalah berdagang setiap bulan sekali 

pada kegiatan bulan dakwah Muslimat NU PAC Siman”. 
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 Lihat pada transkip dokumentasi dalam lampiran penelitian ini, Kode: 03/D/13-III/2018. 
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 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, Kode: 03/O/18-III/2018. 
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Salain kegatan kewirausahaan yang dilakukan setiap bulan sekali 

juga ada kegiatan kewirausahaan bersifat harian dengan sistem penjualan 

online. Hal ini sebagaimana hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti 

bahwa:
45

 

“Selain berdagang sebulan sekali kegiatan kewirausahaan pimpinan 

ranting IPNU-IPPNU mangunsuman siman ponorogo juga ada yang 

bersifat harian yang dilaksanakan dengan cara online”. 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh saudari Krisna Monita
46

, Saudara 

Sulton Hamid Arifki
47

 dan Saudara Raya Aqiel Abshar Abdala
48

: 

“Kegiatan kewirausahaan pimpinan ranting IPNU-IPPNU 

mangunsuman siman ponorogo itu ada dua jenis yaitu bersifat harian 

dengan cara online dan bulanan setiap ahad pon pada waktu kegiatan 

bulan dakwah Muslimat NU PAC Siman yang diselenggarakan 

dengan anjang sana seancab Siman”. 

 

Di dalam pelaksanaan kegiatan kewirausahaan tesebut, barang atau 

bahan yang diperjual belikan oleh Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo diantaranya adalah ketela cilembu, bahan-

bahan dapur dan keperluan mandi, hal ini sebagaimana yang diungkapkan 

oleh saudara Khusnul Avandy sebagai berikut:
49

 

“Untuk barang atau bahan yang kami jual dalam kegiatan 

kewirausahaan tersebut seperti ketela cilembu bumbu-bumbu dapor 

seperti garam, roico, teh, kopi, sembako dan lain-lain serta kebutuhan 

mandi seperti pesodent dan juga sabun mandi”. 

 

                                                           
45

 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, Kode: 02/O/27-II/2018. 
46

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 02/W/19-III/2018. 
47

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 07/W/24-III/2018. 
48

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 05/W/22-III/2018. 
49

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 09/W/25-III/2018. 
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Adapun kader-kader pelajar Nahdlatul Ulama yang mengikuti 

pelaksanaan kegiatan kewirausahaan tersebut adalah semua anggota yang 

bergabung dalam organisasi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman 

Siman Ponorogo khususnya departemen Lembaga Perekonomian dan 

Kewirausahaan (LEKAS) yang membidangi kegiatan kewirausahaan 

tersebut, hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh saudara Dzikri Bagus 

Satria sebagai berikut:
50

 

“Semua kegiatan yang diadakan oleh Pimpinan Ranting IPNU-

IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo semua anggota diharapkan 

untuk mengikutinya termasuk kegiatan kewirausahaan namun disini 

yang lebih diutamakan untuk hadir dalam kegiatan tersebut ya 

pengurus departemen lembaga perekonomian dan kewirausahaan 

(LEKAS) beserta angota-anggotanya”. 

 

Dengan demikian kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting 

IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo memikili dua jenis usaha 

yaitu bulanan setiap ahad pon menjual Ketela cilembu dan harian dengan 

cara online menjual sembako, bahan dapur dan kebutuan perlengkapan 

mandi yang diikuti oleh seluruh anggota organisasi Pimpinan Ranting IPNU-

IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo. 

 

 

                                                           
50

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 03/W/19-III/2018. 
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2. Data cara menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan 

kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman 

Ponorogo 

Kepercayaan diri merupakan salah satu aspek kepribadian yang 

berfungsi untuk mendorong individu dalam meraih kesuksesan yang 

terbentuk melalui proses belajar individu dalam interaksinya dengan 

lingkungan. Individu yang mempunyai rasa kepercayaan diri adalah individu 

yang mampu bekerja secara efektif, dapat melaksanakan tugas dengan baik 

dan bertanggung jawab.  

Di zaman modern seperti sekarang ini rasa percaya diri pada anak 

usia dini harus mulai dibangun karena percaya diri merupakan salah satu 

modal awal menuju kesuksesan mengingat perkembangan zaman yang 

semakin maju tentu membuat persaingan hidup semakin ketat. Tanpa  

adanya rasa percaya diri pada diri seseorang membuat seseorang tersebut 

sulit untuk berintraksi kepada orang lain. Dan bisa jadi jika tanpa memiliki 

rasa percaya diri seseorang akan menjadi pendiam. 

Kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo adalah salah satu bentuk usaha untuk 

menumbuhkan rasa percaya diri pada kader-kader pelajar Nahdlatul Ulama, 

dikarenakan seperti peristiwa yang terjadi pada waktu kegiatan musyawarah 

berlangsung banyak anggota IPNU-IPPNU yang hanya datang dan diam saja 
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sedang yang aktif hanya sebagian orang. Hal ini sebagaimana hasil observasi 

yang dilakukan oleh peneliti bahwa:
51

 

“Pelaksanaan musyawarah di pimpinan ranting IPNU-IPPNU 

mangunsuman siman ponorogo yang diikuti oleh sebagian pengurus 

dan anggota pimpinan ranting IPNU-IPPNU mangunsuman terlihat 

kurang maksimal dikarenakan dalam forum tersebut banyak yang 

diam saja sedang yang aktif hanya sebagian orang saja”. 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Saudari Umi Alfiatun Ni’mah:
52

 

“Kalau menurut saya para kader IPNU-IPPNU di ranting 

mangunsuman khususnya bagi anggota yang belum pernah ikut 

berproses di dalam kegiatan kewirausahaan tersebut mereka masih 

memiliki rasa percaya diri yang lemah buktinya didalam setiap kali 

pertemuan seperti musyawarah semua anggota yang hadir masih 

bayak yang datang dan diam saja walaupun dikasih kesempatan 

bicara tetap diam dan tersenyum sedangkan yang aktif itu hanya 

pengurus harian seperti ketua dan sekretaris mas”. 

Di dalam menjalankan amanah dan tugas organisasi, Pimpinan 

Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman menganggap rasa percaya diri sangat 

penting untuk dimiliki semua pengurus maupun anggota yang ikut 

bergabung dalam organisasi, dikarenakan dengan adanya rasa percaya diri 

tersebut semuanya dapat berpatisipasi dalam mensukseskan apa yang 

menjadi tujuan organisasi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman. 

Oleh karena itu, dalam kegiata kewirausahaan yang telah menjadi 

progam kerja dari departem lembaga ekonomi dan kewirausahaan (LEKAS) 

seluruh pengurus maupun anggota yang bergabung dalam satu wadah 

organisasi IPNU-IPPNU Ranting Mangunsuman diwajibkan untuk 

                                                           
51

 Lihat pada transkip observasi dalam lampiran penelitian ini, Kode: 01/O/22-II/2018. 
52

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 04/W/20-III/2018. 
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mengikutinya jika tidak memiliki kesibukan. Dalam pelaksanaan  kegiatan 

kewirausahaan tersebut, semuanya yang hadir diberi tugas entah itu sebagai 

penulis, pembawa uang, menawarkan barang dagangan, melayani pembeli 

serta yang paling membutuhkan rasa percaya diri yang kuat yaitu berkeliling 

menawarkan barang dagangan  kepada para jama’ah pengajian bulan dakwah 

Muslimat NU PAC Siman. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 

saudara Muhammad Syaiful Prasetyo sebagai berikut:
53

 

“Yang kami lakukan dalam benumbuhkan rasa percaya diri pada 

kader-kader kami yaitu dengan memberi tugas kepada anggota yang 

ikut berproses dalam kegiatan kewirausahaan tersebut ada yang 

bagian mencatat, melayani dan menawarkan barang dagangan”. 

 

Hal senada juga diungkapkan oleh Elsa Mafida Tri Anjayani Putri 

sebagai berikut:
54

 

“Bagi saya rasa percaya diri itu penting mas, organisasi IPNU-

IPPNU Mangunsuman akan lebik maksimal dalam menjalankan 

amanah dan tugasnya jika semuanya mememiliki rasa kepercayaan 

diri yang kuat dan untuk menumbuhkannya dalam kegiatan 

kewirausahaan semua pengurus maupun anggota diwajibkan 

mengikutinya (bagi yang tidak memiliki kegiatan dirumah)  dalam 

kegiatan itu semuanya diberi tugas dan yang paling sulit mereka yang 

bertugas berkeliling menawarkan barang dagangan kepada jama’ah 

kegiatan pengajian bulan dakwah Muslimat NU PAC Siman”. 

 

Adapun kader-kader pelajar Nahdlatul Ulama di ranting 

mangunsuman yang aktif dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan 

kewirausahaan memiliki sikap yang aktif pula didalam berorganisasi.  

Mereka lebih memiliki rasa percaya diri misalnya, dalam kegiatan 
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 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 08/W/25-III/2018. 
54

 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 06/W/22-III/2018. 
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musyawarah maraka aktif mengusulkan atau menanggapi permasalahan yang 

ada di forum selain itu dalam pelaksanaan kegiatan  segala tugas yang 

menjadi tanggung jawabnya selalu terpenuhi. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapkan oleh saudara Moh. Anshori sebagai berikut:
55

 

“Bagi kader-kader IPNU-IPPNU di mangunsuman yang aktif dalam 

mengikuti kegiatan kewirausahaan mereka memiliki sikap yang 

berbeda dari sebelumnya mereka lebih memiliki rasa percaya diri 

yang kuat waktu kegiatan musyawarah mereka aktif berani 

mengusulkan pendapatnya dan menanggapi pendapat orang lain dan 

juga mereka tanggung jawab atas segala yang menjadi tugas yang 

diberikannya”. 

 

Dengan demikian sebelum mengikuti kegiatan kewirausahaan rasa 

percaya diri yang dimiliki kader-kader IPNU-IPPNU ranting mangunsuman 

masih lemah namun setelah aktif dalam kegiatan kewirausahaan dan 

bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas yang menjadi tanggung 

jawabnya. Kader-kader IPNU-IPPNU tersebut menjadi lebih aktif dalam 

berorganisasi dan memiliki rasa percaya diri yang kuat. 

 

3. Data faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat upaya 

menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui  kegiatan  kewirausahaan di 

Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo 

a. Faktor Pendukung 

Keteladanan seorang pemimpin merupakan hal yang sangat 

diperlukan dalam memberikan pendidikan kepada anggotanya. Tanpa 
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adanya keteladanan dari seorang pemimpin maka anggotapun tidak dapat 

berproses secara maksimal. Untuk itu, pada pelaksanaan kegiatan 

kewirausahaan organisasi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman ketua IPNU, ketua IPPNU serta pengurus dari lembag 

ekonomi dan kewirausahaan memberikan teladan yang baik pada kader-

kader yang baru mengikutinya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan 

oleh saudara Amirul Muttaqin sebagai berikut:
56

 

“Yang paling mendukung adalah keteladanan dari pengurus harian 

khususnya Ketua IPNU , ketua IPPNU serta pengurus dari 

departemen Lembaga ekonomi dan kewirausahaan”. 

 

Selain keteladanan dari seorang pemimpin, modal juga merupakan 

sebagai pendukung dalam menumbuhkan rasa percaya diri pelajar. 

Karena dengan adanya modal dapat digunakan sebagai  wadah bagi 

pelajar IPNU-IPPNU untuk belajar berdagang. Hal ini sebagaimana yang 

diungkapkan oleh saudara Vera Yuli Aditiya sebagai berikut:
57

 

“Faktor yang menjadi pendukung upaya menumbuhkan rasa 

percaya diri untuk kader-kader IPNU-IPPNU  disini adalah rasa 

sukanya kader-kader terhadap progam  kewirausahaan serta modal 

yang kami miliki seperti ketela cilembu, sembako, kebutuhan 

mandi dan bumbu-bumbu dapur sebagai wadah untuk mereka 

belajar”. 

 

Dengan demikian adanya ketauladanan yang abik dari seorang 

pemimpin serta adanya modal sebagai wadah untuk belajar berdagang 

anggota IPNU-IPPNU dapat membuahkan hasil dalam upaya 
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 Lihat pada transkip wawancara dalam lampiran penelitian ini, Kode: 11/W/26-III/2018. 
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menumbuhkan rasa percaya diri pelajar di pimpinan ranting IPNU-

IPPNU mangunsuman siman tersebut. 

b. Faktor Penghambat 

Handphone di era modern seperti ini merupakan sebuah sarana 

alat komunikasi yang efektif dan evisien digunakan untuk berbisnis 

(berwirausaha). Namun akan menjadi masalah jika tidak dimanfaatkan 

sebagaimana mestinya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh 

saudari Siti Nafi’atul Fauziah sebagai berikut:
58

 

“Yang menjadi penghambat salah satunya adalah Handphone mas, 

karena dalam pelaksanaan kegiatan kewirausahaan tersebut masih 

ada beberapa pelajar IPNU-IPPNU yang teledor dibari tugas tidak 

mau katanya belum berani dan tidak mau membantu temannya 

malah justru bermain Handphone sendiri sehingga membuat 

temannya iri mas”. 

 

Selain alat komunikasi alat transportasi juga sangat dibutuhkan 

dalam berbisnis (berwirausaha). Jika tidak ada alat transportasi hal ini 

dapat berpengaruh dalam proses pelaksanaannya. Hal ini sebagaimana 

yang diungkapkan oleh saudara Andriyan Bimeko Diarso sebagai 

berikut:
59

 

“Faktor penghambatnya dalam upaya menumbuhkan rasa percaya 

diri pada  kader-kader IPNU-IPPNU  di mangunsuman ini adalah 

Transportasinya mas, sebulan sekali kami selalu mengambil 

ketela dari daerah magetan dengan mobil pinjaman namun kadang 

juga pernah tidak dapat pinjaman sehingga kami tidak dapat 

berjualan ketela dan ini menghambat kami untuk berproses guna 

menumbuhkan rasa percaya diri pelajar diranting mangunsuman”. 
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Dari sini kita mengetahui bahwa faktor penghambat dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan kewirausahaan 

di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman adalah pemanfatan 

alat komunikasi yang tidak pada tempatnya serta terbatasnya alat 

transportasi yang digunakan untuk berwirausaha. 
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Analisis data tentang pelaksanaan kegiatan kewirausahaan organisasi 

Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo 

Berdasarkan penelitian dalam kegiatan kewirausahaan yang 

dilaksanakan oleh organisasi Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman 

Siman Ponorogo memiliki dua jenis usaha yaitu usaha harian dan usaha bulanan. 

Yang di koordinatori langsung oleh departemen lembaga ekonomi dan 

kewirausahaan (LEKAS). Dimana departemen tersebut bertugas mengatur dan 

menjalankan segala bentuk kegiatan-kegiatan kewirausahaan di Pimpinan 

Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman.  

Pelaksaanaan kegiatan  usaha yang bersifat harian di Pimpinan Ranting 

IPNU-IPPNU Mangunsuman dilakukan dengan cara online sebagai bentuk 

pemanfaatan alat teknologi modern. Dimana para pelajar IPNU-IPPNU 

Mangunsuman senantiasa memberikan informasi berupa pamflet kepada 

masyarakat mangunsuman dan sekitarnya dengan tujuan mempromosikan segala 

produk yang dijualnya. Selain itu para pelajar IPNU-IPPNU Mangunsuman 

kadang juga berkeliling kerumah-rumah warga, tokoh-tokoh NU, tokoh 

Muslimat, tokoh Fatayat dan tokoh Ansor dengan membawa barang dagangan 

untuk ditawarkan kepada mereka. Sedangkan untuk pelaksanaan usaha yang 

bersifat bulanan dilaksanakan setiap ahad kliwon bersamaan dengan adanya 

62 



63 
 

kegiatan bulan dakwah yang diselenggarakan oleh Muslimat NU Pimpinan Anak 

Cabang Siman Ponorogo yang bertempat anjangsana di wilayah kecamatan 

Siman kabupaten Ponorogo. 

Bahan-bahan maupun barang yang diperjualbelikan dalam pelaksanaan 

kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman 

Siman Ponorogo antara lain perlengkapan mandi, sabun, sabun cuci, shampo, 

pepsodent, untuk perlengkapan dapur, garam, roico, sunlight, teh, kopi, ketela 

cilembu, tempe, kemudian juga ada yang berupa makanan maupun minuman 

seperti botok, pepes, jamu dan susu kedelai. 

Dalam kegiatan kewirausahaan semua anggota IPNU-IPPNU 

diwajibkan untuk mengikutinya kecuali bagi mereka yang memiliki kesibukan 

yang tidak bisa ditinggalkan. Karena kegiatan kewirausahaan yang diadakan oleh 

departemen LEKAS merupakan salah satu bentuk usaha untuk membangun 

mental pada seluruh kader IPNU-IPPNU Mangunsuman. 

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa 

pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman Siman Ponorogo telah dilaksanakan dan berjalan sesuai dengan 

yang seharusnya. Kegiatan kewirausahaan memang seharusnya dikelola oleh 

departemen yang membidanginya yaitu lembaga ekonomi dan kewirausahaan 

(LEKAS). Pelaksanaan kegiatan usaha tidak akan berjalan secara maksimal jika 

tidak didampingi dengan mental yang kuat, penuh rasa percaya diri, optimis akan 

berhasil serta kesemangatan dalam berusaha. 
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B. Analisis data tentang cara menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui 

kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman 

Siman Ponorogo 

Berdasarkan penelitian di lapangan,  rasa percaya diri pelajar merupakan 

salah satu kekurangan  yang belum dimiliki oleh sebagian besar pelajar yang 

tergabung dalam organisasi di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman. 

Sering terjadi setiap kali pertemuan dalam rangka bermusyawarah suasananya 

pasif dikarenakan minimnya pengalaman yang dimiliki oleh para pelajar IPNU-

IPPNU Ranting Mangunsuman sehingga semua menjadi tidak aktif. Hal itu 

membuat proses pelaksanaan untuk membangun dan mengembangkan amanah 

organisasi manjadi terhambat. 

Setiap individu pelajar memiliki lingkungan dan latar belakang yang 

berbeda-beda, sehingga hal itu mempengaruhi kepribadiannya dalam 

pembentukan rasa percaya diri dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sikap 

percaya diri merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh seorang pelajar dalam 

kehidupan sehari-hari. Karena dengan sikap percaya diri akan ada suatu 

keyakinan dalam diri individu terhadap segala aspek kelebihan dan kemampuan 

yang dimilikinya, dan dengan adanya keyakinan tersebut membuatnya mampu 

untuk bisa mencapai berbagai tujuan dalam hidupnya. Bagi mereka yang tidak 

memiliki perasaan percaya diri  akan selalu takut dan ragu untuk melangkah dan 

bertindak, berpendapat maupun berinteraksi dengan lingkungan masyarakat. 
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Kegiatan kewirausahaan yang dijalankan oleh departemen lembaga 

ekonomi dan kewirausahaan (LEKAS) di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman merupakan salah satu bentuk upaya atau cara dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri pada seluruh anggotanya. Semua anggota 

diwajibkan untuk mengikutinya kecuali bagi mereka yang memiliki kesibukan 

yang tidak bisa ditinggalkan, hal ini bertujuan untuk agar semua pelajar IPNU-

IPPNU Ranting Mangunsuman dapat berproses dalam rangka pengembangan diri 

membangun atau menumbuhkan rasa percaya diri mereka. 

Ketua IPNU dan juga ketua IPPNU selaku pimpinan organisasi diranting 

mangunsuman berperan aktif dalam memberikan pengarahan kepada koordinator  

departemen LEKAS dalam mengatur proses pelaksanaan kegiatan 

kewirausahaan.  Dimana tugas koordinator  departemen LEKAS dalam 

pelaksanaan kegiatan kewirausahaan adalah membagi dan memberikan tugas 

kepada seluruh anggota IPNU-IPPNU yang hadir. Adapun tugas-tugas yang ada 

dalam pelaksanaan kegiatan kewirausahaan diantaranya pertama sebagai penjual 

yang menawarkan barang kepada para konsumen, kedua bertugas sebagai orang 

yang melayani konsumen, ketiga bertugas sebagai pencantat dari hasil barang 

yang telah di beli oleh konsumen, keempat bertugas keliling menawarkan barang 

kepada para jamaah (konsumen).  

Proses pelaksanaan kegiataan kewirausahaan tersebut pembina juga ikut 

serta berperan dalam membimbing maupun mengarahkan pelajar IPNU-IPPNU 

ranting mangunsuman dalam menjalankan tugas jika terjadi kesalahan sehingga 
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proses kegiatan kewirausahaan untuk menumbuhkan rasa percaya diri pelajar  

dapat terlaksana secara maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari hasilnya pelajar 

yang aktif mengikuti kegiatan kewirausahaaan lebih memiliki rasa percaya diri 

kang kuat dibanding dengan pelajar yang tidak mengikuti kegiatan 

kewirausahaan. 

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa cara 

menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan kewirausahaan di 

Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponorogo. Tidak terlepas 

dari peran pembina yang selalu aktif dalam mendampingi dan juga mengarahkan 

semua anggota pelajar IPNU-IPPNU ranting mangunsuman. Dan juga 

kesemangatan dari pimpinan ketua IPNU-IPPNU serta koordinator departemen 

lembaga ekonomi dan kewirusahaan (LEKAS) dalam menjalin kerjasama 

membangun dan menyukseskan kegiatan kewirausahaan. 

Hal itu dapat kita lihat cara ketua serta kordinator lembaga kewirausahaan 

dalam mengatur kegiatan menyediakan beberapa wadah untuk para kader IPNU-

IPPNU Ranting Mangunsuman untuk belajar, berproses membangun mental, 

menumbuhkan rasa percaya diri mereka melalui berjualan berintraksi dengan 

orang lain. 
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C. Analisis data tentang faktor-faktor yang menjadi pendukung dan 

penghambat upaya menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui  

kegiatan  kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman 

Siman Ponorogo 

Berdasarkan penelitian faktor pendukung dan penghambat dalam upaya 

menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan kewirausahaan di 

Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman Siman Ponrogo, adalah sebagai 

berikut : 

a. Faktor Pendukung 

Faktor pendukung dalam upaya menumbuhkan rasa percaya diri 

pelajar melalui kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman. Secara garis besar dapat dijelaskan dan dianalisis sebagai 

berikut: 

Keteladanan yang baik dari seorang pemimpin. Keteladanan 

merupakan hal yang sangat diperlukan dalam membentuk maupun 

membangun para kader IPNU-IPPNU menjadi lebih baik, jika tidak ada 

keteladanan yang baik maka tentu sulit mengarahkan orang lain agar menjadi 

baik. 

Agar lebih mudah dalam membentuk kepribadian orang lain supaya 

memiliki sikap percaya diri maka perlu menciptakan lingkungan yang baik 

dikarenakan lingkungan sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian 

seseorang. Jika seseorang memiliki rasa kepercayaan diri yang lemah sering 
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berkumpul dan berkomunikasi dengan teman-temannya yang memiliki sikap 

kepercayaan diri yang kuat maka ia lama kelamaan pasti juga akan tumbuh 

pada diri mereka yang memiliki rasa percaya diri yang lemah menjadi 

seseorang yang memiliki rasa percaya diri yang kuat pula. Hal itu sejalan 

dengan teori yang mengungkapkan faktor pendukung yaitu “Kelompok 

teman sebaya adalah lingkungan sosial kedua setelah keluarga. Dimana 

mereka terbiasa bergaul dan mengungkapkan perasaan dan pikiran mereka 

pada orang lain. Dalam interaksi sosial yang dilakukan, populear atau 

tidaknya seseorang individu dalam kelompok teman sebaya tersebut sangat 

manentukan dalam pembentukan sikap percaya diri”.
 60

 

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa 

pemberian keteladanan yang baik dari ketua IPNU, Ketua IPPNU serta 

pengurus departemen lembaga ekonomi dan kewirausahaan (LEKAS) 

memang sangat diperlukan. Hal ini dapat menjadi sebuah pendukung dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri bagi seluruh anggotanya. Karena dengan 

adanya keteladanan tersebut dapat memberikan pengaruh kepada orang lain 

untuk melakukan hal yang sama. Jika pemberian teladannya baik maka akan 

terbantuk lingkungan yang baik akan tetapi jika keteladana yang diberikan itu 

tidak baik maka disitu akan terbentuk lingkungan yang tidak baik pula. 
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Selain keteladanan dari seorang pemimpin, faktor yang menjadi 

pendukung dalam menumbuhkan rasa percaya diri pelajar di Pimpinan 

Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman adalah modal yang mereka miliki 

dalam kegiatan kewirausahaan, dengan adanya modal dapat digunakan 

sebagai  wadah bagi para pelajar IPNU-IPPNU mangunsuman untuk belajar 

bersosialisasi dengan orang lain.  

Seseorang jika sering bersosialisasi dengan orang lain maka secara 

tidak sadar apa yang mereka lakukan dapat membangun dan menumbuhkan 

rasa kepercayaan diri pada diri mereka. Sebagaimana yang diungkapkan oleh 

Timothy Wibowo bahwa “Membuat agenda sosialisasi belajar atau 

melatihnya untuk peduli dan berbagi terhadap sesama merupakan cara yang 

baik untuk melatih kepercayaan diri anak. Dengan demikian mereka akan 

mempunyai kepekaan dan empati yang baik terhadap lingkungan sosial.”
 61

 

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa modal 

merupakan hal yang diprioritaskan dalam kegiatan kewirausahaan di 

Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman. Dengan adanya modal maka 

kegiatan kewirausahaan dapat dilaksanakan sehingga para belajar IPNU-

IPPNU Mangunsuman memiliki kesempatan dalam melatih diri untuk 

membangun mental.  
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b. Faktor Penghambat 

Faktor penghambat dalam upaya menumbuhkan rasa percaya diri 

pelajar melalui kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman. Secara garis besar dapat dijelaskan dan dianalisis sebagai 

berikut: 

Berdasarkan data yang ada di lapangan faktor yang menjadi 

penghambat dalam menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui 

kegiatan kewirausahaan karena adanya handphone. ketika proses 

pelaksanaan kegiatan kewirausahaan sebagian para pelajar IPNU-IPPNU 

Ranting Mangunsuman bermain handphone sendiri dan tidak mau 

menjalankan tugas yang telah menjadi tanggungjawabnya. Hal ini 

dikarenakan mereka masih belom berani menjalankan tugasnya, 

sehingga mareka lebih memilih untuk bermain  handphone sendiri. 

Berdasarkan keterangan diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa 

dengan adanya teknologi yang semakin canggih seperti sekarang ini 

misalnya adanya handphone akan menjadi penghambat dalam 

menumbuhkan rasa percaya diri pelajar IPNU-IPPNU di mangunsuman 

jika penggunaannya tidak terkondisikan. 

Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini para pelajar bahkan 

juga anak-anak yang masih kecil pun sudah banyak yang mempunyai 

dan membawa handphone kemana-mana, sering kita menjumpai para 

pelajar dalam menggunakan teknologi tersebut yang seharusnya 
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digunakan dalam hal-hal yang baik dan bermanfaat tetapi malah 

sebaliknya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal 

kalau kita menyadari pada dasarnya handphone itu merupakan sarana 

alat komunikasi yang sangat efektif dan evisien apabila digunakan untuk 

berbisnis (berwirausaha). karena dengan adanya handphone 

mempermudah kita dalam berkomunikasi dengan jarak jauh serta 

mengakses segala sesuatu yang kita butuhkan untuk mengembangkan 

kegiatan kewirausahaan. Oleh sebab itu jika ketua IPNU, ketua IPPNU 

serta koordinator LEKAS tidak bisa memantau dan tidak membatasi  

para kader-kadernya dalam mengoprasikan handphone dapat menjadi 

penghambat dalam upaya menumbuhkan rasa percaya diri pelajar 

melalui kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman.  

Selain handphone alat transportasi juga merupakan faktor yang 

menjadi penghambat dalam upaya menumbuhkan rasa percaya diri 

pelajar melalui kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-

IPPNU Mangunsuman karena dengan adanya alat tranportasi tersebut 

dapat digunakan sebagai sarana untuk mengmbil barang dagangannya. 

Sehingga apabila tidak ada fasilitas alat tronportasi akan berdampak pada 

proses pelaksanaan kegiatan kewirausahaan. 

Berdasarkan keterangan diatas dapat diketahui bahwa alat 

transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan dalam 
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pelaksanaan kegiatan kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman. Jika alat transportasi tidak ada maka proses kegiatan 

kewirausahaan tidak dapat dilaksanakan, sehingga dapat menghambat 

upaya dalam menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan 

kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman. 
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BAB VI 

 PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

1. Pelaksanaan kegiatan kewirausahaaan di pimpinan ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman ada dua jenis yaitu  bersifat harian yang  dilakukan dengan 

cara online dan bulanan setiap Ahad kliwon bertepatan pada kegiatan bulan 

dakwah Muslimat NU Siman yang dikoordinasi langsung oleh departemen 

lembaga ekonomi dan kewirausahaan (LEKAS) dan wajib diikuti oleh semua 

anggota IPNU-IPPNU yang tidak memiliki kesibukan lain. 

2. Cara dalam menumbuhkan rasa percaya diri pelajar melalui kegiatan 

kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman adalah 

pada pelaksanaan kegiatan kewirausahaan semua pelajar IPNU-IPPNU yang 

hadir masing-masing dilatih dan diberi tugas yang berbeda-deda diantaranya 

pertama sebagai penjual yang menawarkan barang kepada para konsumen, 

kedua bertugas sebagai orang yang melayani konsumen, ketiga bertugas 

sebagai pencantat dari hasil barang yang telah di beli oleh konsumen, 

keempat bertugas keliling menawarkan barang kepada para jamaah 

(konsumen).  

3. Faktor pendukungnya adalah keteladanan yang baik dari Ketua IPNU, ketua 

IPPNU serta koordinator departemen lembaga ekonomi dan kewirausahaan 

(LEKAS) untuk para kader-kadernya serta adanya modal yang dimiliki 
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departemen lembaga ekonomi dan kewirausahaan (LEKAS) sebagai wadah 

bagi para pelajar IPNU-IPPNU Mangunsuman untuk membangun dan 

menumbuhkan rasa percaya diri mereka. Sedangkan faktor penghambatnya 

adalah adanya teknologi yang semakin canggih misalnya handphone yang 

tidak difungsikan sebagaimana mestinya dan juga terbatasnya alat 

transportasi yang digunakan untuk menjalankan pelaksanaan kegiatan 

kewirausahaan di Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman. 

 

B. Saran 

1. Diharapkan kepada Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU Mangunsuman bisa 

terus meningkatkan kegiatan kewirausahaan yang telah dilaksanakannya. 

Kerjasama yang baik dengan seluruh anggota IPNU-IPPNU ranting 

mangunsuman merupakan kunci agar kegiatan kewirausahaan guna 

menumbuhkan rasa percaya diri pelajar dapat berjalan dengan lancar. 

2. Diharapkan kepada pembina Pimpinan Ranting IPNU-IPPNU 

Mangunsuman untuk terus mendampingi dan mengarahkan terhadap proses 

pelaksanaan kegiatan kewirausahaan agar para kader pelajar IPNU-IPPNU 

ranting mangunsuman lebih semangat dalam melatih diri menjadi pelajar 

yang terampil dan penuh rasa percayaa diri karena mereka merupakan 

penerus bangsa selanjutnya. 
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