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ABSTRAK 

Hidayatulloh, Nandha Rosyid. 2019. Strategi Koperasi Siswa dalam 

membentukan Karakter Tanggung Jawab Siswa di MAN 2 Ponorogo. 

Skripsi Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, 

Ahmad Nu’man Hakiem, M.Ag. 

Kata Kunci: Koperasi Siswa, Strategi, Karakter. 

Strategi diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau 

organisasi untuk sampai pada tujuan.strategi merupakan suatu susunan yang harus 

dijalani oleh seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Koperasi adalah sebuah lembaga ekonomi dan merupakan wadah kerjasama yang 

dibentuk oleh dan untuk anggota terdiri dari orang-orang yang memiliki 

kepentingan yang sama. Fungsi koperasi yaitu membangun dan mengembangkan 

potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya sehingga menjadi 

orang yang memiliki potensi serta kemampuan ekonomi yang baik..  Pendidikan 

karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan dalam berpikir, 

penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengalaman jati dirinya. Oleh karena itu, 

penanaman pendidikan karakter tidak sekadar mentrasfer ilmu pengetahuan atau 

melatih suatu keterampilan tertentu. 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembahasan skripsi ini adalah (1) Untuk 

mengetahui pengelolaan koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo, (2) Untuk 

mengetahui strategi membentuk karakter tanggung jawab melalui koperasi siswa, 

(3) Untuk mengetahui faktor pendukung dan pengahanbat diadakannya koperasi 

siswa di MAN 2 Ponororgo 

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan 

data berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk analisis data 

menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Pengelolaan koperasi siswa di 

MAN 2 Ponorogo ini memegang nilai kekeluargaan yang dimana koperasi ini 

milik siswa serta untuk siswa itu sendiri , (2) Koperasi siswa di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo ini melibatkan para siswa di dalamnya, sehingga siswa 

tersebut akan terbiasa terlatih bertanggung jawab dengan strategi mengelola 

bersama dan membiasakan siswa mengambil barang sendiri serta membayar 

sendiri, (3) Faktor Pendukung diadakannya Koperasi siswa tersebut datang dari 

kepala madarasah, bapak ibu guru pendidik serta para siswa itu sendiri, sedangkan 

untuk faktor pengahambatanya tidak menemui hambatan yang berarti karena 

dalam pelaksanaannya tidak terlalu mengekang siswa yang terlibat pada koperasi 

siswa tersebut. Meskipun menanamkan sebuah karakter itu tidak mudah tetapi 

dengan dilibatkannya siswa dalam pengelolaan koperasi tersebut siswa akan 

belajar dan terbiasa bertanggung jawab. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Semenjak pemerintah memberlakukan pendidikan karakter secara 

nasional di semua jenjang pendidikan, pendidikan karakter menjadi isu 

hangat dibidang pendidikan.Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa krisis 

karakter yang terjadi dalam masyarakat kita, salah satu bagiannya adalah 

dunia pendidikan.
1
T. Ramli mengungkapkan bahwa pendidikan karakter 

memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan akhlak. 

Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia 

yang baik, yaitu warga masyarakat dan negara yang menganut nilai-nilai 

luhur yang bersumber dari budaya masyarakat dan bangsanya yang 

bertujuan membina kepribadian generasi muda.Hal ini sesuai dengan tujuan 

pendidikan yang disebutkan dalam UU SISDIKNASNo. 20 tahun 2003 Bab 

2 Pasal 3, yaitu: “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

                                                           
1
Agus Wibowo, Pendidikan Karakter di Perguruan Tinggi, ( Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2013 ), 6 
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berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab”.
2
 

Amanah UU SISDIKNAS tersebut bermaksud agar pendidikan tidak 

hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga berkepribadian 

atau berkarakter.Namun, faktanya banyak terjadi krisis moral yang nyata 

sering kita temukan di sekitar kita. Maraknya berbagai macam 

penyimpangan norma-norma,kerusuhan massa seperti pencurian, kekerasan, 

tawuran, pergaulan bebas, pornografi, penyalahgunaan obat-obatan 

terlarang, perilaku korupsi yang semakin merajalela dan lain sebagainya 

yang justru dilakukan oleh kalangan orang-orang terdidik. 

Dalam paradigma lama, keluarga dipandang sebagai tulang punggung 

pendidikan karakter. Hal ini bisa dipahami karena pada masa lalu, lazimnya 

keluarga-keluarga bisa berfungsi sebagai tempat terbaik bagi anak-anak 

untuk mengenal dan memperhatikan berbagai kebajikan. Akan tetapi, proses 

modernisasi membuat banyak keluarga mengalami perubahan fundamental. 

Karena tuntutan pekerjaan, kini banyak keluarga yang hanya memiliki 

sangat sedikit waktu berlangsungnya perjumpaan yang erat. Singkat kata, 

kini makin banyak keluarga yang tidak bisa berfungsi sebagai tempat terbaik 

bagi anakanak untuk mendapatkan pendidikan karakter. Itulah sebabnya, 

amat baik bila sekolah menyelenggarakan pendidikan karakter. Bahkan, 

sekolah perlu terus berupaya menjadikan dirinya sebagai tempat terbaik bagi 

                                                           
2
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional no. 20 tahun 2003 Bab 2 Pasal 3. 
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kaum muda untuk mendapatkan pendidikan karakter.
3
 Pendidikan karakter 

(character education) menjadi tema popular saat ini, terutama setelah 

dicanangkan oleh Kementrian Pendidikan pada 2 Mei 2010. Menteri 

pendidikan nasional mendeklarasikan dimulainya pendidikan karakter 

bangsa. Baru kali inilah, ada menteri pendidikan yang hendak menjadikan 

pembangunan karakter sebagai fokus nasional.
4
 

Pendidikan karakter dipahami sebagai upaya penanaman kecerdasan 

dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengalaman jati 

dirinya. Diwujudkan dalam interaksi dengan tuhannya, diri sendiri, antar 

sesama, dan lingkungannya. Oleh karena itu, penanaman pendidikan 

karakter tidak sekadar mentrasfer ilmu pengetahuan atau melatih suatu 

keterampilan tertentu.
5
 

Beberapa nilai karakter, yaitu; (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) 

disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa 

ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai 

prestasi, (13) bersahabat, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli 

lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung jawab. Nilai-nilai karakter 

tersebut bersifat fleksibel serta bisa diubah atau dibentuk. Karakter manusia. 

suatu saat bisa baik tetapi pada saat yang lain bisa menjadi jahat. Perubahan 

ini tergantung bagaimana proses interaksi antara potensi dan sifat alami 

                                                           
3
Saptono, Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011), 23-

24. 
4
Hamdani Hamid & Beni Saebani, Pendidikan Karakter Persepektif Islam (Bandung: CV. 

Pustaka Setia, 2013), 29. 
5
Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidikan (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 17. 
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yang dimiliki manusia dengan kondisi lingkungannya, sosial budaya, 

pendidikan, dan alam.
6
 

Salah satu dari delapan belas nilai karakter tersebut diantaranya adalah 

karakter jujur. Jujur adalah perilaku yang didasarkan pada upaya 

menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam 

perkataan, tindakan, dan pekerjaan, baik terhadap diri sendiri maupun 

terhadap pihak lain.
7
 Nilai kejujuran perlu mendapatkan prioritas dalam 

pendidikan karakter dikarenakan kejujuran sekarang ini sudah semakin 

menipis. Padahal kejujuran menjadi tolak ukur dan pondasi kehidupan bagi 

seseorang, sebuah keluarga, masyarakat, dan negara ialah faktor kejujuran. 

Nilai kejujuran merupakan nilai fundamental yang diakui oleh semua orang 

sebagai tolak ukur kebaikan seseorang dalam kehidupan sehari-hari.
8
 

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan Nasional, 

berbagai inovasi pendidikan sangat dibutuhkan.Pemerintah telah melakukan 

berbagai inovasi yang tidak hanya meningkatkan kualitas dibidang 

akademik semata, tetapi juga dalam pembinaan akhlak atau karakter.Salah 

satunya yaitu dengan mengadakan program koperasi siswa. 

Koperasi adalah sebuah lembaga ekonomi dan merupakan wadah 

kerjasama yang dibentuk oleh dan untuk anggota terdiri dari orang-orang 

yang memiliki kepentingan yang sama. Fungsi koperasi yaitu membangun 

dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada 

                                                           
6
 Ibid., 71. 

7
Mohamad Mustari, Nilai Karakter Refleksi untuk Pendidikan (Jakarta: Grafindo Persada, 

2014), 11. 
8
Zubaidi, Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga 

Pendidika, 84. 
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khususnya sehingga menjadi orang yang memiliki potensi serta kemampuan 

ekonomi yang baik. 

Pengurus dan pengelola koperasi sekolah dilakukan oleh para siswa di 

bawah bimbingan kepala sekolah dan guru-guru, terutama guru bidang studi 

ekonomi dan koperasi.Tanggung jawab ke luar koperasi sekolah tidak 

dilakukan oleh pengurus koperasi sekolah, melainkan oleh kepala 

sekolah.Pembinaan terhadap koperasi sekolah dilaksanakan bersama antara 

Kantor Menteri Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, serta 

Departemen Pendidikan Nasional.Koperasi sekolah tidak berbadan hukum 

seperti koperasi-koperasi lainnya karena siswa atau pelajar pada umumnya 

belum mampu melakukan tindakan hukum.
9
 

MAN 2 Ponorogo adalah salah satu madrasah aliyah negeri yang ada 

di kabupaten Ponorogo. Di sana terdapat sebuah koperasi siswa yang sudah 

beberapa tahun  didirikan. Koperasi siswa  ini terletak di pojok depan 

madrasah tepatnya ruang koperasi siswa tersebut terletak di pojok depan 

bagian selatan madrasah. Koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo ini didirikan 

dalam rangka untuk melatih/membentuk karakter pada diri siswa. Uniknya 

di dalam pelaksanaannya koperasi siswa ini melibatkan siswa dalam 

pengelolaan sehari-hari serta memegang prinsip seperti sebuah kantin 

kejujuran. 

                                                           
9
 Buchari Alma, Kewirausahaan:Edisi Revisi (Bandung:Alfabeta, 2016), 6. 
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Melihat realita yang ada menjadikan penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Upaya Koperasi Siswa sebagai Strategi 

Pembentukan Karakter Tanggung Jawab Siswa di MAN 2 Ponorogo.” 

 

B. FOKUS PENELITIAN  

Peneliti menfokuskan masalahnya pada bagaimana kelayakan koperasi 

siswa disebut strategi untuk membentuk karakter tanggung jawab pada diri 

siswa di MAN 2 Ponorogo. 

 

C. RUMUSAN MASALAH  

A. Bagaimana pengelolaan koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo ? 

B. Bagaimana strategi membentuk karakter bertanggung jawab melalui 

koperasi siswa? 

C. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat koperasi siswa ? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan tujuan 

penelitian sebagai berikut : 

A. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan koperasi siswa di MAN 2 

Ponorogo. 

B. Untuk mengetahui bagaimana strategi membentuk karakter melalui 

koperasi siswa 
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C. Untuk mengetahui bagaiamana karakter siswa yang diharapkan dari 

koperasi siswa. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

Dengan adanya penelitian tentang upaya pembentukan karakter siswa 

melalui koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo, diharapkan dapat memberikan 

manfaat kepada berbagai pihak diantaranya : 

1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini mampu memberikan sumbangan pemikiran 

dan tambahan ilmu pengetahuan khususnya pada pengelolaan koperasi 

siswa sebagai upaya pembentukan karakter  pada diri siswa. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi lembaga IAIN 

Penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran yang dapat 

dijadikan sebagai dokumen serta menambah khazanah penelitian 

ilmiah. 

b. Bagi peneliti 

1) Dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti lain yangakan 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang 

hampir sama. 

2) Dengan adanya penelitian ini, dapat menambah wawasan 

beserta pengetahuan di lapangan terkait dengan adanya 

koperasi siswa tersebut 
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F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN  

Sebagai gambaran pola pemikiran peneliti yang tertuang dalam karya 

tulis ini, peneliti menyusun sistematika pembahasan yang terbagi dalam 

lima bab, yang masing-masing bab terdiri atas sub bab yang berkaitan erat 

satu sama lain: 

BAB I : Pendahuluan. Dalam bab ini dikemukakan latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II : Kajian hasil penelitian terdahulu yang di dalamnya 

berisi paparan mengenai studi penelitian yang 

dilakukan peneliti sebelumnya mengenai topik yang 

hampir mirip dengan yang diangkat oleh peneliti. 

Landasan teori sebagai pedoman yang digunakan 

dalam melangsungkan kegiatan penelitian yang 

terdiri atas: Problematika, Kantin Kejujuran, 

Strategi, dan karakter. 

BAB III : Metode penelitian. Dalam bab ini dikemukakan 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian. 
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BAB IV : Berisi penemuan tentang data profil sekolah, 

kemudian paparan data hasil penelitian mengenai 

pengelolaan koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo, 

Strategi membentuk karakter tanggung jawab 

melalui koperasi siswa serta faktor pendukung dan 

penghambat dari koperasi siswa. 

BAB V : Berisi pembahasan data hasil penelitian mengenai. 

pengelolaan koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo, 

Strategi membentuk karakter tanggung jawab 

melalui koperasi siswa serta faktor pendukung dan 

penghambat dari koperasi siswa. 

BAB VI : Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN ATAU KAJIAN 

TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Dalam penelitian skripsi Umi Hani Fadilah, mahasiswa IAIN Ponorogo 

yang berjudul (Upaya Pembentukan Karakter Kewirausahaan 

Melalui Koperasi Siswa Di Madrasah Tsanawiyah 

Ma’arif Al-Hikmah Ngrayun Ponorogo) yang menyimpulkan bahwa: 

Kegiatan yang dilakukan oleh koperasi siswa dalam membentuk 

karakter kewirausahaan siswa di MTs Ma’arif Al-Hikmah Ngrayun 

Ponorogo, dengan melakukan kegiatan pembelajaran praktik secara 

langsung dalam koperasi siswa dan melibatkan siswa secara langsung 

dalam semua kegiatan tersebut. Dan karakter kewirausahaan siswa 

terbentuk melalui berbagai aktivitas-aktivitas yang ada di koperasi. Nilai-

nilai kewirausahaan yang ada pada siswa yaitu meiliki sikap 

kepemimpinan, peraya diri, komunikatif, memiliki rasa tanggungjawab, 

jujur, teliti, disiplin, kerja sama dan berani mengambil resiko. 

Meningkatkan keterampilan wirausaha siswa melalui koperasi siswa di 

MTs Ma’arif Al-Hikmah Ngrayun Ponorogo bahwa berwujud dengan 

pengembangan keterampilan siswa. Keterampilan siswa yang kembangkan 

antara lain: keterampilan dalam memberikan pelayanan dan berkomunikasi 

dengan baik, keterampilan dalam menggatur dan menggunakan waktu 

dengan baik, keterampilan dalam mengelola koperasi dengan baik, 
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keterampilan siswa dalam berfikir kreatif untuk memanfaatkan peluang, 

keterampilan dalam membuat karya seni berupa kerajinan tangan untuk 

mengasah kreativitas yang dimiliki.  

Faktor pendukung dan penghambat dalam meningkatkan kreativitas 

siswa di MTs Ma’arif Al-Hikmah terdapat pada motivasi para pengurus 

koperasi yang didapat dari dukungan para masyarakat atau orang tua siswa 

dan dari siswa-siswa itu sendiri karena kegigihan para siswa untuk 

mempelajari bagaimana menjadi wirausaha dan mengembangkan 

kreativitas mereka mampu menjadi pendorong untuk para pengurus 

berusaha memfasilitasi meskipun dengan peralatan dan bahan-bahan 

seadanya dikarenakan kekurangan dalam hal material (dana). 

2. Dalam penelitian skripsi Roniah, mahasiswa IAIN Cirebon yang berjudul 

(Pemberdayaan Koperasi Sekolah Dalam 

Menumbuhkan Entrepreneurship Siswa 

Di smk Al-Musyawirin Cirebon) yang menyimpulkan bahwa: 

Perkembangan koperasi sekolah bisa di katakan berkembang 

apabila koperasi tersebut baik dan sehat. Koperasi dikatakan baik apabila 

di dalam koperasi tersebut tidak terjadi penyimpangan yang fatal, tidak ada 

monopoli kekuasaan lain selain rapat anggota, dan semua unsur organisasi 

koperasi memberi dukungan terhadap pelaksanaan program kerja atau 

keputusan yang telah disepakati. Sedangkan tingkat kesehatan koperasi 

diukur dari kesehatan organisasinya, kesehatan mentalnya dan kesehatan 

usahanya.  
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Sebagai upaya pemberdayaan koperasi sekolah pihak lembaga 

sekolah selalu menghimbau kepada peserta didik agar selalu 

mengembangkan bakat potensi yang di milikinya dan harus bisa 

dikemkembang karena di sekolah menyediakan sarana dan prasarana 

untuk dapat di gunakan sebaik mungkin agar dapat di manfaatkan dengan 

baik, dalam hal ini pihak sekolah selalu memberikan motivasi terhadap 

siswa agar siswa mampu mengembangkan potensinya dalam bidang yang 

telah di pilihnya sehingga melahirkan siswa yang mampu bersaing di 

dunia pendidikan atau kerja. Dunia pendidikan dalam hal ini Sekolah 

Menegah Kejuruan mempunyai peranan yang sangat penting dalam 

melahirkan generasi wirausaha,guna melahirkan tamatan yang bermental 

wirausaha, maka perlu pembiasaan penerapan wirausaha bagi siswa. 

Pembiasaan penerapan wirausaha di sekolah dapat ditempuh melaui 

kegiatan belajar mengajar, penerapan nilai-nilai karakteristis 

kewirausahaan di sekolah dan praktik berwirausaha.  

Upaya menumbuhkan entrepreneurship siswa mampu berfikir 

kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar untuk mencapai kesuksesan 

dalam berwirausaha, adapun yang harus di lakukan oleh siswa sebagai 

pelajar untuk membangun jiwa kewirausahaanya melalui pertama, 

pelaksanaan mata pelajaran kewirausahaan yang dirancang untuk 

membuka wawasan kewirausahaan, menanamkan sikap kewirausahaan, 

memberikan bekal pengetahuan praktis dan memberikan pengalaman awal 

berusaha. Kedua, pengintegrasian nilai-nilai karakteristik wirausaha ke 
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dalam semua mata pelajaran. Maka penerapan nilai-nilai karakteristik 

kewirausahaan di sekolah haruslah mematuhi peraturan yang berlaku di 

sekolah tersebut antara lain meliputi : tata tertib siswa, kode etik guru dan 

karyawan, serta peraturan lain yang mengatur terhadap siapa saja yang 

pada saat itu berada di lingkungan sekolah. 

3. Dalam penelitian skripsi Silvia Khairunnisa, mahasiswa UIN Syarif 

Hidayatulloh Jakarta yang berjudul (Peran Koperasi Sekolah dalam 

Menumbuhkan Karakter Wirausahawan pada Siswa di SMKN 1 

Tangerang) yang menyimpulkan bahwa: 

Berdasarkan penelitian mengenai peran koperasi sekolah dalam 

menumbuhkan karakter wirausahawan pada siswa di SMKN 1 Kota 

Tangerang yang dilakukan melalui wawancara, angket, dan studi 

dokumentasi, serta mengacu dari pendapat beberapa pakar atau ahli yang 

relevan. Maka penulis dapat memberikan kesimpulan peran koperasi 

sekolah dalam menumbuhkan karakter wirausahawan pada diri siswa 

sudah baik sesuai dengan 6 (enam) indikator karakteristik wirausahawan 

dalam hal jiwa kepemimpinan, berorientasi tugas dan hasil, orientasi masa 

depan, kreativitas, pengambil risiko, dan percaya diri. 
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B. Kajian Teori 

1. Koperasi siswa 

a. Pengertian Koperasi Siswa 

Koperasi adalah singkatan dari kata co dan operation, yang 

dalam bahasa belanda disebut dengan istilah Cooperatieve 

Vereneging yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu koperasi dapat 

didefinisikan sebagai suatu perkumpulan atau organisasi ekonomi yang 

beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan 

kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota menurut peraturan yang 

ada dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan suatu 

usaha, yang tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para 

anggotanya.
10

  

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan syirkah 

ta’awuniyah (persekutuan tolong menolong),yaitu suatu perjanjian 

kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan 

modal usaha, sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar 

profit sharing (membagi untung) menurut perjanjian.
11

  

Berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1967, koperasi 

Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyatyang berwatak sosial dan 

beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum koperasi yang 

merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan 
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 NindyoPramono, Beberapa Aspek Koperasi Pada Umunya dan Koperasi Indonesia di 

Dalam Pekembangan, (Yogjakarta: TPK Gunung Mulia, 1986), 9. 
11

 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah ( Jakarta: Rajawali Pres, 2013), 289 
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atas asas kekeluargaan. Sedangkan definisi dari koperasi siswa sendiri 

adalah koperasi yang berada pada lingkungan sekolah yang 

anggotanya adalah siswa dari sekolah tersebut. Fungsinya sebagai 

wadah untuk belajar dan menumbuhkan tumbuhnya kesadaran 

berkoperasi di kalangan siswa sebagai anggota dan pengurus, potensi 

peningkatan kualitas sumber daya manusia karena koperasi siswa 

sebagai sarana pembelajaran berkoperasi dan mengasah potensi 

kewirausahaan sehingga tersedianya wahana proses pembelajaran 

memiliki alternatif menjadi mandiri dapat meningkatkan kualitas 

sumber daya manusia. Salah satu bagian kunci dalam proses layanan 

pendidikan anak atau proses pembelajaran siswa di sekolah adalah 

membentuk karakter atau sikap mental positif siswa, karena 

terbentuknya sikap mental positif akan mampu mengantarkan setiap 

individu untuk meraih kesuksesan.
12

 

b. Fungsi dan Peran Koperasi 

Adapun fungsi dan peran koperasi adalah berikutini:  

1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya 

untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. 

2) Berperan sertadan aktif dalam usaha mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat. 
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3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai 

sokogurunya. 

4) Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas dasar 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
13

  

5) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi 

kesejahteraan rakyat dan alat demokrasi nasional adalah  

diwujudkan dalam asas dan se ndi-sendidasarnya.
14

 

c. Prinsip-Prinsip Koperasi  

Prinsip-prinsip koperasi adalah berikut ini: 

1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.  

2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis  

3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan 

besarnya jasa usaha masing-masing anggota. 

4)  Memberi balas jasa usaha masing-masing anggota.  

5) Kemandirian. Prinsip koperasi ini merupakan esensi dari dasar 

kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan 

jati diri koperasi yang membedakan dari badan hukum yang 

lainnya. Sikap kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi 

mengandung makna bahwa seorang anggota dapat mengundurkan 

                                                           
13

 Moch. Najib Imanullah, Kewirausahaan dan Hukum (Surakarta: LPP UNS dan UPT 

Penerbitan dan Pencetakan UNS Press, 2006), 23. 
14
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diri dari koperasi sesuai syarat yang ditentukan dalam anggaran 

dasar koperasi.  

Ada pun sifat terbuka memiliki arti bahwa didalam 

keanggotaannya tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam 

bentuk apapun. Prinsip demokrasi menunjukkan bahwa pengelolaan 

koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para 

anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi 

dalam koperasi.
15

 Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota 

dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki 

seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa 

usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan yangdemikian ini 

merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan. Modal dalam 

koperasi pada dasarnya dipergunakan agar bermanfaat bagi anggota 

dan bukan hanya sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas 

jasa modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak 

didasarkan atas besarnya modal yang diberikan. Terbatas disini 

memiliki makna wajar dalam arti tidak melebihi suku bangsa yang 

berlaku dipasar. Kemandirian mengandung pengertian dapat berdiri 

sendiri, tanpa tergantung pada pihak lain. Hubungan dilandasi oleh 

kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan, kemampuan, dan usaha 

sendiri. Dalam kemandirian terkandung pula pengertian kebebasan 

yang bertanggung jawab, otonomi swadaya, berani mempertanggung 
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jawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri 

sendiri.
16

 

d. Tujuan Koperasi 

Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Namun 

demikian, kerena dalam memperjuangankan peningkatan kesejahteraan 

ekonomi anggotanya itu koperasi berpegang pada asas dan prinsip-

prinsip ideal tertentu, maka kegiatan koperasi biasanya diharapkan 

dapat membantu meningkatkan kesejateraan masyarakat secara 

keseluruhan.
17

  

Dalam konteks Indonesia, peryataan tujuan koperasi dapat 

ditemukan dalam pasal 3 UU No. 25 tahun 1992. Menurut pasal itu, 

tujuan koperasi Indonesia adalah sebagai berikut: 

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada 

khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut 

membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur 

berlandaskanPancasila dan Undang-Undang Dasar 1945”. 

Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No 25 tahun 1992 itu, dapat disaksikan 

bahwa tujuan koperasi Indonesia dalam garis besarnya 

Mmeliputi tiga hal yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, 

untuk memajukan kesejahteraan masyaraka,serta ikut membangun 
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tatanan perekonian nasional.
18

 Ketiga tujuan tersebut mudah 

dimengerti bila koperasi mendapat kedudukan yang sangat terhormat 

dalam perekonomian Indonesia. Koperasi tidak hanya merupakan satu-

satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional dinyatakan 

sesuai dengan susunan perekonomian di negeri ini, tapi juga 

dinyatakan sebagai perekonomian nasional. Adapunkoperasi siswa 

didirikan di sekolah untuk beberapa alasan yang pertama, memberi 

bekal kepada siswa sekolah secara langsung dengan praktek 

berkoperasi dalam pemenuhan berbagai barang kebutuhan sekolah. 

Kedua, agar para siswa tumbuh jiwa setia kawan, saling menghargai, 

kesamaan derajat dan gotong royong antar sesama disamping 

menumbuhkan rasa cinta pada sekolah. Ketiga, dapat menumbuhkan 

serta mengasah demokrasi, kreativitas, kemampuan, pengetahuan dan 

lain sebagainya. Keanggotaan dan kepengurusan koperasi siswa yang 

dapat menjadi anggota koperasi siswa adalah orang-orang yang 

bersekolah di sekolah tersebut dimana setiap anggotanya memilki hak 

yang sama 

untuk memilih pengurus dan dipilih sebagai pengurus. Setiap anggota 

koperasi siswa wajib mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku. 

Pengurus koperasi siswa bertanggung jawab dalam melaporkan 

laporan pertanggungjawaban kepada anggota koperasi siswa melalui 

rapat anggota. Pengurus dipilh dan diangkat melalui rapat anggota 
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koperasi siswa. Bendahara dan pengawas dapat dipilih oleh kepala 

sekolah. Jika ada posisi yang belum dijabat oleh siswa, sementara 

dapat diisi oleh guru sekolah yang bersangkutan.
19

 

e. Tujuan Koperasi Sekolah 

Tujuan didirikan koperasi sekolah adalah terwujudnnya 

kesejahteraan anggota yang meliputi:  

1) Mendidik serta menanamkan jiwa gotong royong dan setia kawan 

diantara para siswa.  

2) Memupuk dan mendorong tumbuhnya kesadaran serta semangat 

berkoperasi dan berwirausaha pada siswa.  

3) Meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan berkoperasi berguna 

bagi siswa untuk bekal terjun langsung dalam masyarakat.  

4) Menunjang program pembangunan pemerintah dalam sektor 

perekonomian melalui program pendidikan. 

5) Membantu dan melayani pemenuhan kebutuan ekonomi para siswa 

melalui pengembangan berbagai kegiatan usaha.
20

  

Tujuan koperasi berdasarkan penanaman karakter adalah:  

1) Mendidik, menanamkan dan memelihara suatu kesadaran hidup 

bergotong royong dan setia kawan antar siswa. 

2) Menumbuhkan jiwa kewirausahaan siswa.  

3) Meningkatkan dan memelihara mutu pengetahuan serta 

ketrampilan dibidang perkoperasian.  
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4) Menanamkan dan memupuk rasa tanggung jawab serta 

kedisiplinan dalam hidup bergotong royong di dalam masayarakat.  

5) Memelihara hubungan baik dan saling pengertian yang mendalam 

diantara sesama anggota koperasi sekolah.  

6) Menanamkan rasa saling menghormati kesamaan derajat dan 

menumbuhkan jiwa demokrasi serta membangkitkan sikap berani 

mengemukakan pendapat.  

7) Sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan alat-alat sekolah.  

8) Sebagai sarana untuk belajar menerapkan prinsiip ekonomi dalam 

kehidupan sehari hari.
21

 

Dari berbagi definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa koperasi 

siswa adalah suatu perserikatan yang berada dalam lingkungan 

sekolah yang beranggotakan para siswa dari sekolah tersebut, 

dengan menjual kebutuhan ataupun keperluan belajar mengajar 

dengan harga relatif murah dan dikelola oleh orang-orang 

dilingkup sekolah tersebut. 

2. Strategi membentuk karakter  

a. Pengertian Strategi 

“Strategi” berasal dari bahas Yunani “Strategos” (Stratus: 

militer dan ag: pemimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu 

yang dikerjakan oleh peran jendral perang dalam membuat rencana 

untuk memenangkan perang untuk memenangkan perang dikutip oleh 
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Nihin (dari wahyuni).
22

 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

strategi adalah ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya 

bangsa-bangsa untuk melaksanakan kebijakan tertentu dalam perang 

dan damai. 
23

 

Dalam konteks pendidikan, strategi digunakan untuk mengatur 

siasat agar dapat mencapai tujuan dengan baik. Dengan kata lain, 

strategi dalam konteks pendidikan dapat dimaknai sebagai 

perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan yang didesain untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Stretegi dalam konteks pendidikan 

mengarah kepada hal yang lebih spesifik, yakni khusus pada 

pembelajaran. konsekuensinya, strategi dalam konteks pendidikan 

dimaknai berbeda dengan strategi dalam konteks pembelajaran. 
24

 

Menurut Wheelen dan Hunger, Strategi merupakan 

serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan 

kinerja perusahaan (sekolah) dalam jangka panjang.
25

 Secara umum, 

strategi dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan oleh 

seseorang atau organisasi untuk sampai pada tujuan. Pada Kamus 

Besar Bahasa Indonesia, strategi adalah rencana yang cermat 
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mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus (yang 

diinginkan).
26

 

Dari berbagai teori diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

strategi merupakan suatu susunan yang harus dijalani oleh seseorang 

atau organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.   

a. Model-model Pembuatan Strategi 

Adapun model-model pembuatan strategi yang dikemukakan 

oleh Henry Mintzberg dari universitas M. Gill, dalam artikel “tiga 

model pembuatan strategi“ tahun 1973, telah meneliti proses 

pembuatan strategi dalam ekonomi, kebijakan publik dan manajemen, 

ia menyimpulkan bahwa ada tiga model pembuatan strategi, yaitu :  

1) Model Entrepreneur (Entrepreneurial Mode) 

Model ini pimpinan yang sangat aktif mencari peluang-peluang 

baru, sehingga pimpinan yang mempunyai kekuatan dalam bisnis, 

berani mengambil resiko tinggi dalam saat-saat krisis dari pada 

hanya mengandalkan pada alternatif aman. Model ini biasa 

digunakan oleh perusahaan yang masih baru atau masih kecil 

dengan tujuan utama adalah pertumbuhan. 

2) Model Penyesuaian (Adaptive Mode) 

Model ini dicirikan oleh pembuat strategi sebagai reaksi dari 

timbulnya suatu masalah, sehingga pembuat strategi harus 
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fleksibel dan mudah beradaptasi pada lingkungan yang dinamis 

dan komplek. 

3) Model Perencanaan (Planning Mode) 

Model ini menitik beratkan pada analisa sistematis yang 

dilakukan berdasarkan analisa biaya dan keuntungan. 

Perencanaan strategi jangka panjang dibuat pada saat lingkungan 

berada dalam keadaan yang stabil. Tujuan dari perusahaan yang 

menganut model ini adalah efisiensi dan pertumbuhan.
27

 

b.  Tahapan Kegiatan Strategi 

Rincian tahap kegiatan untuk menjalankan strategi adalah 

sebagai berikut: 

1) Perumusan Strategi 

Perumusan strategi adalah proses memilih pola tindakan 

utama (strategi) untuk mewujudkn visi organisasi. Proses 

pengambilan keputusan untuk menetapkan strategi seolah 

merupakan sekuensi mulai dari penetapan misi-visi-tujuan jangka 

panjang-SWOT-strategi. 

2) Perencanaan Tindakan 

Langkah pertama untuk mengimplementasikan strategi 

yang telah ditetapkan adalah membuat perencanaan strategi. Inti 

dari apa yang ingin dilakukan pada tahapan ini adalah bagaimana 

membuat rencana pencapaian (sasaran) dan rencana kegiatan 
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(program dan anggaran) yang benar-benar sesuai dengan arahan 

(misi, visi, goal) dan strategi yang telah ditetapkan organisasi. 

3)  Implementsi 

Untuk menjamin keberhasilan strategi yang telah berhasil 

dirumuskan harus diwujudkan dalam tindakan implementasi yang 

cermat. Strategi dan unsur-unsur organisasi yang lain harus 

sesuai. Strategi harus tercermin pada rancangan struktur 

organisasi, budaya organisasi, kepemimpinan dan sistem 

pengelolaan sumber daya manusia, salah satu diantaranya sistem 

imbalan. 

4)  Evaluasi 

Karena strategi diimplementasikan dalam suatu 

lingkungan yang terus berubah. Implementasikan yang sukses 

menuntut pengendalian dan evaluasi pelaksanaan, sehingga jika 

diperlukan dapat dilakukan tindakan-tindakan perbaikan yang 

tepat. 
28

 

c. Pendidikan dengan pembiasaan. 

Salah satu cara atau strategi yang dapat dilakukan untuk 

mengembangkan sikap mandiri anak ialah dengan adanya 

pembiasaan. Kegiatan pembiasaan dalam pembelajaran secara 

terprogram dapat dilakukan dengan perencanaan khusus dalam kurun 
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waktu tertentu, untuk mengembangkan pribadi anak  secara 

individual, kelompok dan klasikal. 
29

 

Bentuk pembiasaan yang dapat dilakukan dalam pembentukan 

karakter anak:  

1) Biasakan anak untuk bekerja sendiri, menemukan dan 

mengembangkan  pengetahuannya.  

2) Biasakan anak belajar kelompok untuk selalu berinteraksi guna 

melatih jiwa sosial anak. 

3) Guru, orang tua, dan masyarakat hendaknya menjadi tauladan 

yang baik bagi anak.  

4) Biasakanlah anak untuk bertukar pendapat dengan teman-

temannya, untuk menciptakan keakraban.  

5) Biasakan anak untuk berani mengambil keputusan dan juga 

menanggung resiko dari keputusan yang telah diambil.  

6) Biasakan anak untuk selalu terbuka dalam saran dan kritikan 

orang lain.   

Strategi dapat dikatakan berhasil apabila bisa mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dalam masalah pendidikan tentunya diperlukan strategi yang 

berbeda-beda dalam menangani anak yang satu dengan yang lainnya. 

Misalnya dalam menghadapi anak usia sekolah dasar tentu strateginya 

berbeda dengan menangani anak usia sekolah menengah pertama ataupun 

anak usia sekolah atas. 
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3. Karakter 

Karakter adalah bawaan hati, jiwa, kepribadian, budi pekerti, 

perilaku, pesonalitas, sifat, tabiat, watak.Karakter sebagai penilaian 

subjektif terhadap kualitas moral dan mental.
30

Karakter berasal dari 

bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan 

bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tindakan 

atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus, dan 

berperilaku jelek lainnya dikatakan orang berkarakter jelek.Sebaliknya, 

orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral disebut dengan 

berkarakter mulia.Secara etimologis, kata karakter bisa berarti sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang.Orang 

berkarakter berarti orang yang memiliki watak, kepribadian, budi pekerti 

atau akhlak. 

Adapun berkarakter adalah kepribadian, berperilaku, bersifat, 

bertabiat, dan berwatak. Individu yang berkarakter baik atau unggul 

adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap 

tuhan yang maha esa, dirinya, sesame, lingkungan, bangsa dan negara 

serta dunia internasional pada umumnya dengan mengoptimalkan potensi 

(pengetahuan) dirinya dan disertai dengan kesadaran, emosi dan 

motivasinya (perasaannya).
31

 

                                                           
30

 Zubaedi, Desain Pendidikan karakter (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 

8. 
31

 Pupuh Fathurrohaman, Pengembangan Pendidikan Karakter, (Bandung: Refika 

Aditama, 2013), 17. 



29 

 

Berdasarkan pada beberapa pengertian di atas, dapat dimaknai 

bahwa karakter adalah keadaan asli yang ada dalam diri individu 

seseorang yang membedakan antara dirinya dengan orang lain. 

Pengertian karakter, watak, dan kepribadian memang sering tertukar 

dalam penggunaannya.Oleh karena itu, tidak heran jika dalam 

penggunaannya seseorang terkadang tertukar menyebutkan karakter, 

watak dan kepribadian.Hal ini karena ketiga istilah ini memang memiliki 

kesamaan yakni sesuatu asli yang ada dalam diri individu seseorang yang 

cenderung menetap secara permanen.
32

 

4. Karakter Tanggung Jawab 

a. Pengertian Tanggung Jawab 

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku 

atau perbuatannya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 

Tanggung jawab dapat diartikan berbuat sesuatu sebagai perwujudan 

kesadaran akan kewajibannya.
33

 

 Tanggung jawab di dalamnya mengandung norma-norma 

etika, sosial, dan scientific. Ini berarti, berarti perbuatan–perbuatan 

yang dipertanggungjawabkan itu adalah baik, dapat diterima dan 

disetujui orang lain atau masyarakat dan mengandung kebenaran 

bersifat umum. Tanggung jawab berisi pula keberanian mengambil 

resiko terhadap tantangan, hambatan, atau rintangan yang mungkin 

akan menghalangi tercapainya pekerjaan-pekerjaan yang telah 
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dianggap atau diyakini kebaikan dan kebenarannya. Dengan kata lain, 

tanggung jawab adalah kesanggupan untuk menjalankan suatu tugas 

kewajiban yang dipikulkan kepadanya dengan sebaik-baiknya.
34

  

a. Macam-macam tanggung jawab  

1) Tanggung jawab kepada diri sendiri 

Tanggung jawab yang ditanamkan pada anak untuk 

mempertanggungjawabkan atas semua tindakan yang dilakukan. 

Ciri-ciri anak yang bertanggungjawab umumnya memiliki jalan 

yang lurus, menjaga kehormatan diri, selalu waspada, memiliki 

komitmen pada tugasnya, menepati janji. Anak yang 

bertanggungajwab pada dirinya sendiri berarti anak itu bisa 

melakukan kontrol pada dirinya, baik secara internal maupun 

eksternal. Internal adalah keyakinan bahwa dia boleh mengontrol 

dirinya dan yakin bahwa kesuksesan yang dicapai merupakan 

hasil dari usahanya sendiri. Kontrol eksternal adalah kemampuan 

diri mengontrol segala kekuatan yang datang dari luar.  

2) Tanggung jawab kepada keluarga  

Keluarga merupakan unit dari kelompok masyarakat. 

Sebagai anggota keluarga, setiap orang harus bertanggungjawab 

kepada dirinya maupun dengan keluarga. Tanggung jawab ini 

tidak hanya dalam bentuk kesejahteraan dan keselamatan fisik 

maupun pendidikan secara lahir tetapi juga menyangkut nama 
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baik yang tertuju kepada pendidikan dan kehidupan dunia dan 

akhirat.
35

 

3) Tanggung jawab kepada Tuhan  

Ini merupakan tanggung jawab tertinggi dari eksistensi 

manusia yang beragama. Sebab, tujuan utama dari beragama 

adalah untuk mengabdi kepada Tuhan. Manusia yang memiliki 

nilai tanggung jawab yang kuat kepada Tuhannya akan 

memberikan efek positif kepada bentuk tanggung jawab lainnya. 

4) Tanggung jawab kepada masyarakat  

Tanggung jawab mengajarkan kepada anak bertujuan agar 

dapat bertanggung jawab kepada masyarakat sekelilingnya. 

Tanggung jawab sosial itu merupakan sifat-sifat kita yang perlu 

dikendalikan dalam hubungannya dengan orang lain. Nilai itu 

harus ada apabila berinterakasi dalam masyarakat. Misalnya,: 

senantiasa berbicara benar, menghindari perasaan iri, dengki, 

tidak bakhil, pemaaf, adil, amanah, dan tidak sombong.
36

 

5. Akuntabilitas 

a. Pengertian 

Dalam bahasa Inggris kata akuntabilitas disebut dengan 

accountability yang diartikan sebagai “yang dapat 

dipertanggunjawabkan.’’ Bentuk accountability dalam kata sifat 
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adalah accountable. Makna accountability  jika dicari secara pas amat 

sulit, pasalnya sering mengalami pergeseran dan tergantung siapa 

penerjemah dan penggunanya. Berikut pengertian akuntabilitas 

menurut beberapa tokoh 

1) Menurut Sirajudin dan Aslam (2007), akuntabilitas meruapakan 

sisi sikap dan watak kehidupan manusia, yag meliputi 

akuntabilitas internal dan eksternal seseorang. Akuntabilitas 

internal seseorang adalah pertanggungjawaban orang tersebut 

kepada penciptanya yaitu Tuhan. Sedangkan akuntabilitas 

eksternal, adalah akuntabilitas seseorang terhadap lingkungannya; 

baik lingkungan formal (atasan-bawahan), maupun lingkungan 

masyaraakat. 

2) Menurut McAshan, akuntabilitas merupakan kondisi seseorang 

yang dinilai oleh orang lain karena kualitas kinerjanya dalam 

menyelesaikan tujuan yang menjadi tanggungjawabnya. 

Akuntabilitas secara tradisional dipahami sebagai alat yang 

digunakan untuk mengawasi, dan mengarahkan perilaku 

administrasi dengan cara memberikan kewajiban untuk dapat 

memberikan jawaban kepada sejumlah otoritas eksternal. 

Akuntabilitas dalam arti fundamental, merujuk kemampuan 

member jawaban kepada seseorang, terkait dengan kinerja yang 

diharapkan. Seseorang yang diberikan jawaban ini tentu bukan 

orang biasa. Akan tetapi, ia haruslah memiliki legitimasi untuk 
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melakukan pengawasan, dan mengharapkan kinerja dari yang 

diawasinya. 

3) Menurut John Elliot, akuntabilitas sangat sesuai dengan yang 

diharapkan, menjelaskan, serta mempertimbangkan kepada orang 

lain tentang keputusan dan tindakan yang diambil. Elliot juga 

merinci makna yang terkandung dalam akuntabilitas, menjadi 

beberapa bagian, yaitu: 

a) Cocok atau sesuai dengan peranan yang diharapkan. 

b) Menjelaskan dan memberikan pertimbangan kepada orang 

lain tentang keputusan, dan tindakan yang diambilnya, dan 

c) Kinerja atau performance yang cocok tersebut dimintakan 

pertimbangan atau penjelasan kepada orang lain.
37

 

a. Akuntabilitas Sekolah 

Akuntabilitas sekolah adalah kewajiban sekolah sebagai 

instansi pendidikan untuk memberikan pertanggungjawaban atau 

untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan 

penyelenggara pendidikan, kepada pihak yang memiliki hak atau 

kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 

Pihak-pihak tersebut adalah misalnya kepala dinas, walikota, BPKP, 

BPK, orang tua, masyarakat, segenap stakeholders pendidikan. 

Pertanggungjawaban penyelenggara sekolah merupakan 

akumulasi dan keseluruhan pelaksanaan tugas-tugas pokok dan fungsi 
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sekolah yang perlu disampaikan kepada publik/stakeholders. Adapun 

akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban sekolah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan 

rencana sekolah dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. 

Berikut merupakan beberapa prinsip akuntabilitas pendidikan 

yng harus dipenuhi oleh lembaga pendidikan: 

1) Harus ada komitmen dari pimpinan, mulai dari pimpina 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Pusat, Dinas Pendidikan 

Propinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Tk II, dan Pimpinan/ 

Kepala Sekolah untuk melakuka pengelolaan pelaksanaan misi 

pendidikan nasional agar akuntabel. 

2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan 

sumberdaya-sumberdaya secara konsisten, dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. 

4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan 

manfaat yang diperoleh. 

5) Harus jujur, objektif, transparan, dan inovatif sebagai katalisator 

perubahan manajemen dilingkungan. Kemendikbud, Dinas 

Pendidikan, lembaga penyelenggara pendidikandalam bentuk 
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pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan 

penyusunan laporan akuntabilitas. 

6) Akuntabilitas kinerja harus pula menyajikan penjelasan deviasi 

antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan 

kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan.
38
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

 Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, 

penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitianya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), disebut 

juga metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak 

digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai 

metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisinya lebih bersifat 

kualitatif.
39

 

 Pendekatan kualitatif ini mempunyai karakteristik, yang diantaranya 

yaitu: penelitian menggunakan latar alami (natural setting), manusia sebagai 

alat (instrument), analisis data induktif (analisis bersamaan dengan 

pengumpulan data), penelitian bersifat deskriptif (data yang diperoleh berupa 

kata-kata, gambar dan perilaku), mementingkan proses dari hasil.40 

 Data yang diperlukan dalam penelitian kualitatif utamanya adalah data 

yang berhubungan dengan proses suatu kejadian. Suatu proses bukan hanya 

melihatdan menjawab apa yang terjadi, tetapi juga harus menjawab mengapa 

peristiwa itu bisa terjadi dan bagaimana cara subjek melakukannya.
41

 

 Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus, yang bertujuan untuk mengembangkan metode penelitian yang paling 
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efektif. Dikarenakan peneliti ingin mendalami tentang suatu kasus dan hanya 

berlaku pada satu kasus tersebut. 

 Adapun studi kasus dalam hal ini dilakukan peneliti d Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo dengan fokus penelitian kelayakan koperasi siswa disebut 

strategi untuk membentuk karakter tanggung jawab pada diri siswa di MAN 2 

Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

 Dalam penelitian kualitatifpeneliti sendiri atau dengan bantuan orang 

lain merupakan alat pengumpul data utama. Hal itu dilakukan karena jika 

memanfaatkan alat yang bukan manusia dan mempersiapkan dirinya terlebih 

dahulu sebagai yan lazim digunakan dalam penelitian klasik, maka sangat 

tidak mungkin untuk mengadakan penyesuaian terhadap kenyataan-kenyataan 

yang ada di  lapangan.
42

 

 Peneliti sebagai instrumen utama yang berpartisipasi penuh dalam 

pengumpulan data, sedangkan instrumen lain sebagi penunjang. Dalam hal ini 

peneliti terjun langsung untuk melakukan penelitian di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang menjadi sasaran penelitian ini adalah MAN 2 Ponorogo, 

yang terletak di Jl. Soekarno-Hatta No. 381 Keniten Ponorogo. Penelitian ini 
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didasarkan  pada penyesuaian topik yakni upaya pembentukan karakter tanggung 

jawab siswa melalui koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan 

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan 

dilakukan dengan terus-menerus sampai datanya jenuh.43Adapun sumber data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manusia, yang meliputi: 

a. Wawancara dengan Waka Humas 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai 

bagaimana perkembangan koperasi di MAN 2 Ponorogo. 

b. Wawancara dengan Guru 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai strategi di 

diadakannya koperasi Siswa di MAN 2 Ponorogo. 

c. Wawancara dengan Pengurus Koperasi Siswa 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai tata 

kelola Koperasi Siswa di MAN 2 Ponorogo. 

d. Wawancara dengan Peserta didik 

Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pendapat 

koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo. 
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2. Non manusia, yang meliputi: 

Dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian seperti, foto, catatan 

tertulis, data sekolah, dan bahan-bahan lain yang berkaitan dengan 

penelitian. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam 

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. 

Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan 

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

observasi, wawancara (Interview), dan dokumentasi. 

1. Observasi 

Nasution (1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu 

fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. 

Secara garis besar observasi dibedakan dibedakan menjadi dua: 

a. Observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara 

sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan dimana 

tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah 

mengetahui dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. 

b. Observasi tak terstruktur adalah observasi yang tidak dipersiapkan 

secara sistematis tentang apa yang akan di observasi. Karena peneliti 
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tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam 

pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, 

tetapi hanya hanya berupa rambu-rambu pengamatan.
44

 

Dalam observasi penelitian ini, peneliti memfokuskan kepada 

bagaimana kelayakan koperasi siswa disebut strategi untuk membentuk 

karakter pada diri siswa di MAN 2 Ponorogo. Hasil dari observasi pada 

penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan. Sebab catatan lapangan 

merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

2. Wawancara  

Wawancara adalah bentuk komunikasi dengan maksud tertentu oleh 

dua pihak, yaitu interviewer sebagai pemberi pertanyaan, dan interview 

sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Dengan tujuan memperoleh 

informasi perihal kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, kepedulian, dan 

motivasi.
45

 

Secara garis besar ada dua pedoman wawancara yaitu : a) pedoman 

wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara  yang disusun secara 

terperinci sehingga menyerupai check-list. Pewawancara tinggal 

membubuhkan tanda (check-list) pada nomor yang sesuai. b) pedoman 

wawancara tidak tersetruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya 

memuat garis besar yang akan ditanyakan dan hasil wawancara jenis ini 

                                                           
44

Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, 158. 

 
45

 Basrowi dan Suwandi, memahami penelitian kualitatif (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 

127. 



40 

 

lebih banyak tergantung dari pewawancara, jenis intervew ini cocok untuk 

penelitian kasus.
46

 

Teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara secara 

mendalam (wawancara tidak terstruktur), yaitu dengan mengajukan 

berbagai pertanyaan secara mendalam sehingga data-data yang diperlukan 

oleh peneliti dapat terpenuhi. 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur 

untuk mengetahui hasil dari pengelolaan  

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya menumental 

dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 

sejarah kehidupan (life histrory), cerita biografi, peraturan, dan kebijakan. 

Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa, 

dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni yang 

dapat berpa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam 

penelitian kualitatif.
47

 

Adapun dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen 

tentang sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, letak 

geografis,  
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan 

data, pola dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat 

dirumuskan hipotesis seperti yang disarankan oleh data.
48

 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan konsep analisis Miles dan Haberman yang mengemukakan 

bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus sampai semua selesai dan tuntas. Aktivitas 

dalam analisis data meliputi data reduction, data display, dan cochusion 

drawing/verification, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangkum, memeilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu.
49

 

            Dalam proses ini setelah data yang berkaitan dengan pelaksanaan 

dan upaya kegiatan yang dilakukan masjid sudah diperoleh baik dari hasil 

wawancara, dokumentasi, maupun catatan lapangan sudah terkumpul, 

maka untuk memudahkan analisis, data yang masih kompleks tersebut 

dipilah dan difokuskan sehingga lebih sederhana dan mudah dipahami 

serta dikelompokkan sesuai yang diperlukan. 

2. Penyajian Data (Data Display) 
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Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan 

data, melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun 

dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.50Pada proses ini 

peneliti memaparkan data yang terkait dengan bagaimana kelayakan kantin 

kejujuran disebut strategi untuk membentuk karakter pada diri siswa di MAN 2 

Ponorogo. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conchusion Drawing) 

Langkah ketiga dalam analisis data penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan/verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang 

diharapkan adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelmnya 

masih belum jelas sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa 

hubungan kasual atau interative, hipotesis atau teori.
51

 

Proses terakhir setelah peneliti selesai memilah sekaligus 

memaparkan apa yang peneliti dapat dari bagaimana kelayakan koperasi 

siswa disebut strategi untuk membentuk karakter pada diri siswa di MAN 

2 Ponorogo. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada konsep 

kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas).Dalam uji keabsahan data dalam 

penelitian kualitatif meliputi uji keabsahan data (validitas interval) tranferabilitas 

(Validitas eksternal), dependabilitas (reliabilitas) dan konfirmabilitas 
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(obyektivitas).Namun yang utama dalam penelitian ini adalah menggunakan 

kredibilitas data. Uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan: perpanjangan 

pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, 

analisis kasus negative, dan member check. Dalam uji kredibilitas data peneliti 

menggunakan teknik perpanjangan keikutsertaan, mengingkatkan ketekunan, 

triangulasi, dan diskusi.52 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahapan- tahapan dalam penelitian ini adalah memiliki tiga tahap dan ditambah 

tahap akhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahapan- 

tahapan tersebut antara lain: 

1. Tahap pra lapangan, meliputi menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tehap pekerjaan lapangan, meliputi memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil 

mengumpulkan data. 

3. Tahap analisis data, meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan 

data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

Berikut beberapa tahapan dalam penyusunan penelitian kualitatif diantaranya; 

tahap pra lapangan, tahap pekerjaan lapangan, tahap analisis data dan terakhir 
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dari tahapan penelitian kualitatif adalah tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

Tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan secara urut supaya penelitian yang 

dilakukan bisa rapi dan memperoleh hasil yang maksimal. 
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BAB IV 

TEMUAN DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Ponorogo merupakan salah satu 

lembaga pendidikan yang berada di bawah Kementerian Agama. Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 2 Ponorogo dengan Nomer Statistik Madrasah 

131135020002 berstatus Madrasah Negeri merupakan alih fungsi dari 

PGAN ponorogo seperti tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama 

RI Nomor 1990 dan Nomor 42 tahun 1992.  

 MAN 2 Berada di wilayah perkotaan tepatnya di jalan Soekarno 

Hatta 381 Ponorogo, menempati tanah seluas 9.788 m2. Letak MAN 2 

Ponorogo berada di sebelah selatan Terminal Selo Aji berdiri Pondok 

Pesantren diantaranya Ponpes Thorikul Huda Cekok, Ponpes Nurul Hikam 

Keniten, Ponpes Ittihatul Ummah Jarakan, Ponpes Duri Sawo serta Ponpes 

Tahfidhul Quran di Patihan Wetan, dimana sebagian siswa-siswi yang 

berasal dari lur/dalam Ponorogo menjadi satri/santriwati dari pesantren-

pesantren tersebut. Letak yang strategis ini memungkinkan MAN 2 

Ponorogo menjadi madrasah yang terus berkembang dan memiliki prospek 

yang lebih baik. Mulai awal berdiri nya MAN 2 Ponorogo sampai 

sekarang telah terjadi  beberapa kali pergantian kepemimpinan, 

diantaranya: 

a. Z.A Qoribun, B. BA   Tahun 1990-1996  
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b. Drs. H, Muslim    Tahun 1996-2000 

c. Kasanun, SH    Tahun 2000-2006 

d. Imam Faqih Idris, SH   Tahun 2006-2007  

e. Abdullah, S.Pd    Tahun 2007-2011 

f. Drs. H Suhamo,MA   Tahun 2011-2015 

g. Nasta’in, S.Pd, MPdI   Tahun 2015- Sekarang  

 Berbicara sejarah berdirinya MAN 2 Ponorogo tidak dapat terlepas 

dari sejarah panjang perjalanan PGAN Ponorogo. Madrasah Aliyah Negeri 

2 Ponorogo dengan Nomor Statistik Madrasah 131135020002 berstatus 

Madrasah Nengeri mumpan alih fungsi dari PGAN ponorogo seperti 

tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1990 dan 

Nomor 42 tahun 1992.  Pada tahun 1978 berdasarkan Surat Keputusan 

Menteri Agama Nomor 19 tahun 1978 PGAN 6 tahun dirubah kembali 

menjadi PGAN 3 tahun, dengan adanya Surat Keputusan dari Menteri 

Agama yang mengubah PGAN 6 tahun menjadi 3 tahun, mala PGAN 6 

tahun dibagi menjadi 2 yaitu: Kelas 1, 2 dan 3 menjadi MTsN Jetis dan 4,5 

dan 6 manjadi PGAN Ponorogo.  

 Dalam rangka untuk meningkatkan mutu Pendidikan Guru Agama 

di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah dengan 

meningkatkan kualifikasi Pendidikan Guru Agama di SD/MI dari jenjang 

pendidikan menengah (PGA) menjadi jenjang pendidikan tinggi. Melalui 

Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1990 PGAN Ponorogo  di alih 

fungsikan menjadi Madrasah Aliyah Negeri Ponorogo II dan memalui 
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Surat Keputusan Penyempurnaan tanggal 27 Januari 1992 Nomor 42 tahun 

1992 menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 (MAN 2 ) Ponorogo. 

2. Visi dan Misi Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

a. Visi 

Visi Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo adalah : Religius, Unggul, 

Berbudaya dan Integritas. 

b. Misi 

1) Religius 

a) Mewujudkan prilaku yang berakhlakul karimah bagi warga 

madrasah. 

b) Meningkatkan kualitas ibadah. 

c) Menjaga keistiqomahan pelaksanaan Sholat Jama’ah Dhuhur 

dan Sholat Dhuha 

d) Mewujudkan tertib Do’a, membaca Al-Qur’an  

2) Unggul 

a) Meningkatkan karakter unggul dalam kedisiplinan 

b) Memperkokoh kedisiplinan 

c) Meningkatkan kualitas pengembangan kurikulum 

d) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran 

e) Mewujudkan perolehan NUN yang tertinggi 

f) Meningkatkan daya saing peserta didik dalm melanjutkan ke 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi 
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g) Memperoleh juara KSM dan OSN tingkat Regional dan 

Nasional 

h) Menjuarai Olimpiade Tingkat Nasional 

i) Meningkatkan kejuaraan Karya Ilmiah Remaja 

j) Meningkatkan kreativitas peserta didik 

k) Meningkatkan kejuaraan kreativitas peserta didik 

l) Meningkatkan kegiatan bidang kesenian 

m) Meningkatkan perolehan juara lomba bidang kesenian 

n) Meningkatkan kegiatan bidang olah raga 

o) Meningkatkan perolehan jura lomba bidang olah raga 

p) Meningkatkan kualitas manajemen madrasah 

q) Meningkatkan sarana dan prasarana yang memadai 

3) Berbudaya 

a) Meningkatkan rasa suka pada kearifan budaya lokal 

b) Meningkatkan peran serta warga madrasah dalam budaya 

pelestarian lingkungan 

c) Meningkatkan kesadaran warga madrasah dalam budaya 

pencgahan kerusakan lingkungan 

d) Meningkatkan peran warga madrasah dalam budaya 

pencegahan pencemaran lingkungan. 

4) Integritas 

a) Meningkatkan integritas antara ilmu agama dan ilmu umum 

b) Meningkatkan integritas antara akademik dan non akademik 
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3. Unsur Pimpinan Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

a. Kepala Madrasah  : Nasta`in, S. Pd., M. Pd. I. 

b. Kepala Tata Usaha : Agus Eko Handoyo 

c. Waka Kurikulum  : Taufik Effendi, S. Ag., M. Pd. I. 

d. Waka Kesiswaan  : Nyamiran, S. Pd., M. Pd. I. 

e. Waka Sarpras  : Asfihani, S.Sos. 

f. Waka Humas  : Hastutik Bayyinatur Rosyidah, S.Ag. 

Untuk data yang lebih jelas dapat dilihat pada.
53

 

4. Struktur Organisasi Koperasi Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo 

a. Penasihat   : Nasta`in, S. Pd., M. Pd. I. 

b. Ketua    : Ani Puji Rahayu, S.Pd. 

c. Pengurus Inti  : Bu Ning dan Pak Supriyadi 

d. Anggota   : Siswa Siswi MAN 2 Ponorogo 

Untuk data yang lebih jelas dapat dilihat pada
54

 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Pengelolaan Koperasi Siswa di MAN 2 Ponorogo 

Koperasi siswa merupakan wadah atau media untuk mewujudkan 

sifat gotong royong serta kekeluargaan. Koperasi sudah teruji mampu 

bertahan dari beberapa periode pendidikan di Indonesia. Seiring 

berjalannya waktu koperasi siswa berinovasi dan berkembang sesuai 
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perkembangan jaman serta kemajuan pendidikan. Begitupun juga yang 

terjadi pada koperasi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo. 

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibu Ani selaku ketua 

koperasi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo: 

“Koperasi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo ini termasuk salah satu 

koperasi siswa yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, karena pada 

tahun-tahun sebelumnya koperasi ini produk yang di jual masih terbatas dan 

belum mencakup sebagian besar kebutuhan siswa”
55

 

Mengelola sebuah koperasi siswa bukanlah sesuatu hal yang 

mudah untuk dilakukan, terlebih lagi harus bertahan di tengah 

perkembangan zaman seperti sekarang ini. Namun dengan profesionalitas 

serta gotong royong dari berbagai pihak koperasi siswa ini mampu 

bertahan dan berkembang. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Ani yang menyatakan 

bahwa: 

“iya, dengan segenap tekat dari para pengurus serta kerjasama dari berbagai 

pihak koperasi siswa ini masih tetap eksis dan berkembang dengan baik seperti 

sekarang ini”
56

 

Profesionalitas dari para pengurus serta kerjasama dari beberapa 

pihak menjadi pengaruh utama bertahan dan berkembangnya sebuah 

koperasi siswa. Koperasi siswa yang sebelumnya terbatas dalam 

pelayanannya sekarang berkembang sehingga mampu memenuhi berbagai 
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kebutuhan para warga madrasah, tak terkecuali kebutuhan dari anggota 

pendidik. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Hastutik selaku 

tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo, beliau 

menyatakan: 

“Koperasi Siswa di MAN 2 Ponorogo ini sangat membantu dalam memenuhi 

kebutuhan para warga madrasah, tidak hanya dari kebutuhan makanan tetapi 

juga kebutuhan belajar mengajar seperti alat tulis menulis serta adanya layanan 

print dan fotocopi yang sangat memadahi, dan juga koperasi siswa ini mengelola 

mengenai sragam bagi para siswa”.
57

 

Keberadaan koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo ini sangat 

bermanfaat bagi para warga madrasah. Para siswa pun sangat antusias 

serta sangat merasa terbantu dengan adanya koperasi siswa ini. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Muhammad Salas 

selaku siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo yang biasa berbelanja di 

koperasi siswa, dia mengatakan: 

“Saya sangat merasa senang dan sangat terbantu dengan keberadaan koperasi 

siswa ini, karena jika lapar koperasi tersebut menyediakan makanan dan juga 

kalau mau fotocopi tidak perlu jauh-jauh keluar dari madrasah.”
58

 

Keberadaan koperasi siswa di Madrasah ternyata manfaatnya juga 

bisa dirasakan oleh oleh warga masyarakat di luar Madrasah, tak terkecuali 

orang yang berlalu lalang yang sesekali membutuhkan sebuah pelayanan 

fotocopi. 
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Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu ani berikut 

ini: 

“Dengan letak ruang fotocopi yang sangat strategis, yaitu di pojok depan 

madrasah yang tentunya di pinggir jalan raya sehingga warga luar sering datang 

ke fotocopian kami untuk memfotocopi atau sebagainya.”
59

 

Dari rangkaian pernyataan diatas Ibu Ani menegaskan bahwa 

pengelolaan koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo ini mengedepankan nilai 

kekekluargaan dengan pernyataan sebagai berikut: 

“ya tentunya kami dari pengurus koperasi siswa ini mengedepankan asas 

kekeluargaan yang dimana koperasi ini pada hakikatnya milik siswa yang 

mengelola siswa dan manfaatnya juga untuk siswa dengan berlandaskan nilai 

kekeluargaan.”
60

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa 

koperasi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo ini dikelola atas 

dasar kekeluargaan antara pengurus koperasi tersebut yang ditandai 

dengan profesionalitas dan gotong royong. 

2. Strategi Membentuk Karakter Tanggung Jawab Melalui Koperasi 

Siswa 

Karakter yang baik bisa diwujudkan jika ada contoh yang dapat 

dijadikan teladan.  Koperasi siswa sebagai wadah membentuk karakter 

siswa sudah seharusnya memiliki karakter yang baik dari internal atau 

kepengurusan koperasi siswa itu sendiri. Maka dari itu, koperasi di 
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Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo ini sudah berpegang pada nilai-nilai 

jujur dan bertanggung jawab dalam kepengurusannya. 

Karakter bertanggung jawab dalam koperasi siswa di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Ponorogo ini tercermin dari para pengurusnya yang 

mengedepankan asas kekeluargaan yang dimana kantin tersebut milik 

siswa dikelola siswa dan manfaatnya untuk siswa. 

Tidak hanya itu, koperasi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo ini juga sangat menjaga prinsip akuntabilitas, sebagaimana 

disampaikan oleh Ibu Ani berikut ini: 

“Kalau berkenaan dengan akuntabilitas koperasi siswa Madrasah Aliyah Negeri 

2 Ponorogo ini sangat mengedepankan akuntabilitas secara maksimal, karena ini 

milik Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo maka Insya Alloh kami bisa 

mempertanggung jawabkannya.”
61

 

Dasar pendidikan karakter anak terletak pada keluarga. Meskipun 

seperti itu, pendidikan karakter di sekolah sangat diperlukan. Kalau 

seorang anak mendapatkan pendidikan karakter yang baik dari 

keluarganya, anak tersebut akan berkarakter baik pada tahap selanjutnya. 

Namun kini, banyak orang tua yang lebih mementingkan aspek kecerdasan 

otak dari pada pendidikan karakter. Oleh karena itu, sebuah lembaga 

sangat penting menerapkan pendidikan karakter. Tindakan perilaku jujur 

sangat banyak. Salah satunya adalah perilaku jujur saat membeli barang, 

makanan dan minuman di lingkungan sekolah. 
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Ada strategi tersendiri untuk membentuk karakter bertanggug 

jawab  di dalam koperasi siswa yang dimana seperti yang dijelaskan oleh 

ibu Ani berikut : 

“Strateginya yaitu melibatkan siswa dalam pengelolaan koperasi siswa ini, yaitu 

kami membuat jadwal piket untuk membantu mengelola koperasi siswa ini yang 

dimana jadwal tersebut beranggotakan para siswa dari kelas sepuluh sampai 

kelas dua belas yang berkenan dan mempunyai minat dengan koperasi siswa 

ini.”
62

 

Ternyata dalam pengelolaannya koperasi siswa di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo ini melibatkan para siswa di dalamnya, sehingga siswa 

tersebut akan terbiasa terlatih bertanggung jawab. Siswa yang membantu 

mengelola hanya diberi tugas membantu sekedarnya saja agar tidak 

mengganggu proses belajar mengajar mereka. Seperti yang dikatakan oleh 

Arina, siswa yang ikut piket dalam koperasi siswa berikut ini: 

“iya, sebenarnya kami hanya ikut membantu seperlunya saja karena di dalam 

koperasi tersebut sudah ada pengurus inti yaitu bu ning dan pak supriyadi.” 

Untuk mengetahui langsung keadaan dilapangan, peneliti juga 

mengadakan observasi langsung di lapangan. Data yang sudah yang sudah 

didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak diatas tidak jauh 

berbeda dengan data yang didapat peneliti dalam sesi observasi, hasil 

observasi tersebut adalah sebagai berikut: 

“Bel istirahat berbunyi pada pukul 09.30. terlihat para siswa mulai keluar dan 

menuju koperasi siswa. Peneliti masuk dan duduk di dalam koperasi siswa 

tersebut sembari mengamati para siswa bertransaksi di kantin tersebut. Selama 
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pengamatan peneliti melihat para siswa yang bertugas melayani dengan baik 

walau waktunya tidak terlalu lama karena masih ada kewajiban yang lebih utama 

yaitu masuk dan belajar di kelas.”
63

 

Berdasarkan obsevasi di lapangan, dapat dikatakan bahwa para 

siswa sudah terbiasa bertugas melayani konsumen di koperasi siswa sesuai 

dengan jadwalnya. Siswa diberikan ruang untuk melatih diri untuk 

bertanggung jawab, dan hasilnya selama penelitian peneliti melihat para 

siswa tersebut melakukan tugasnya dengan baik. 

Selain untuk para siswa yang mengelola koperasi siswa, koperasi 

siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo tersebut juga mempunyai 

strategi yang ditujukan untuk para siswa yang berbelanja di koperasi siswa 

tersebut, yaitu dengan strategi membiasakan siswa mengambil barang 

sendiri serta membayar sendiri. 

Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ani: 

“Koperasi siswa MAN 2 Ponorogo ini tidak hanya untuk melatih siswa yang 

mengelola kantin tersebut, tetapi juga untuk para siswa yang datang yang 

berbelanja di koperasi siswa tersebut, strateginya yaitu ketika jam istirahat kedua 

koperasi tersebut di tinggal oleh para pengurus. Apabila ada siswa yang mau 

berbelanja di koperasi tersebut dipersilahkan masuk mengambil barang sendiri 

serta menaruh uangnya di atas meja.”
64

 

Pernyataan di atas diperkuat oleh pernyataan Muhammad salas 

selaku siswa yang sering berbelanja di koperasi siswa berikut: 

“Selama saya berbelanja di koperasi siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

ini ketika saya berbelanja keadaan koperasi siswa tersebut sering dalam keadaan 
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sepia tau tidak ada yang menjaga terutama pada saat jam istirahat kedua. Namun 

sudah dari awal sudah dihimbau bila koperasi tidak ada yang menjaga kami 

sebagai pembeli dipersilahkan mengambil barang yang kami butuhkan serta 

menaruh uang pembayaran ditoples atau di atas meja, serta juga mengambil uang 

kembalian sendiri”
65

 

Untuk mengetahui langsung keadaan dilapangan, peneliti juga 

mengadakan observasi langsung di lapangan. Data yang sudah yang sudah 

didapat dari hasil wawancara dengan beberapa pihak diatas tidak jauh 

berbeda dengan data yang didapat peneliti dalam sesi observasi, hasil 

observasi tersebut adalah sebagai berikut: 

“Bel istirahat kedua berbunyi pada pukul 11.30. Peneliti masuk dan duduk di 

dalam koperasi siswa tersebut sembari mengamati para siswa bertransaksi di 

kantin tersebut. Selama pengamatan peneliti melihat keadaan koperasi dalam 

keadaan tidak yang menjaga. terlihat para siswa keluar dari kelas berjalan 

menuju koperasi mengambil barang yang mereka butuhkan, setelah itu menaruh 

uang pembayaran di atas meja. proses observasi tersebut peneliti lakukan sampai 

jam 12.00, setelah itu terdengar adzan sholat dhuhur peneliti dan para siswa pun 

bergegas menuju masjid.”
66

 

Berdasarkan obsevasi di lapangan, dapat dikatakan bahwa para 

siswa sudah terbiasa bertransaksi tanpa adanya penjual atau tanpa adanya 

pengawas. Siswa diberikan ruang untuk mempertanggung jawabkan 

barang yang mereka ambil serta uang yang mereka letakkan, namun 

selama pengamatan peneliti tidak menemui sebuah kecurangan. 
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Menurut peneliti, strategi yang digunakan pada koperasi siswa ini 

sudah diterapkan dengan baik oleh para siswa. Jadi, secara garis besar 

strategi yang digunakan koperasi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Ponorogo telah berhasil. 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat bagi Koperasi Siswa dalam 

Membentuk Karakter Tanggung Jawab pada Siswa 

Dalam pelaksanaanya koperasi siswa tersebut tidak terlepas dari 

dukungan serta hambatan yang dihadapi koperasi siswa tersebut. Faktor-

faktor tersebut muncul dari dalam maupun luar madrasah. 

Adapun faktor pendukung menurut bu Ani dalam rangka 

membentuk karakter tanggung jawab melalui koperasi siswa sebagai 

berikut ini: 

“Dalam semua upaya yang kami lakukan bersama para pengurus kopsis ada 

beberapa faktor pendukung seperti, kepala madrasah yang telah menyediakan 

tempat bagi koperasi siswa ini, beliau juga memberi bimbingan arahan serta 

masukkan agar lebih giat lagi dalam mengelola koperasi siswa di MAN 2 

Ponorogo ini”
67

 

Ternyata dari pihak kepala madrasah juga mendukung secara 

penuh pengadaan program dari koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo ini. 

Tidak hanya dari pihak kepala madrasah, faktor pendukung juga datang 

dari pihak-pihak lain, sebagaimana yang dijelaskan bu Ani berikut ini: 
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“Adapun faktor pendukung lain yang kami rasakan berasal dari  warga 

madrasah, para guru pendidik yang juga memberi kami masukan, serta para 

siswa-siswi itu sendiri”
68

 

Ternyata dari pihak guru pendidik serta para siswa sendiri juga 

menjadi faktor pendukung bagi koperasi siswa MAN 2 Ponorogo tersebut. 

Ibu Hastutik sebagai guru pendidik di MAN 2 Ponorogo juga memberi 

pendapat mengenai faktor pendukung bagi koperasi siswa tersebut, 

sebagaimana yang disampaikan beliau berikut ini: 

“Ya menurut saya faktor pendukung bagi terlaksananya program koperasi siswa 

itu sendiri yang pertama dari pihak kepala madrasah yang mendukung secara 

penuh, partisipasi para siswa, serta kekompakkan dari pengurusnya itu sendiri”
69

 

Adapun Faktor penghambat dari diadakannya program koperasi 

siswa menurut Ibu Ani berikut ini: 

“Menurut kami, selama mengelola dan menjalankan program koperasi siswa ini 

kami belum pernah menemui hambatan yang berarti, karena dalam 

pelaksanaannya kami tidak terlalu mengekang siswa dalam mengelola, karena 

pada prinsipnya tugas utama mereka di madrasah ini adalah mengikuti 

pembelajaran di dalam kelas.”
70

 

Meskipun menanamkan sebuah karakter itu tidak mudah tetapi 

dengan dilibatkannya siswa dalam pengelolaan koperasi tersebut siswa 

akan belajar dan terbiasa bertanggung jawab. Karakter tanggung jawab ini 

diharapkan tidak hanya diterapkan di koperasi tersebut tetapi juga di luar 

koperasi tersebut. 
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Hal ini ditambahkan oleh pernyataan Ibu Hastutik berikut ini: 

“ya saya berharap kepada siswa yang mengelola terbiasa bertanggung jawab 

tidak hanya di dalam koperasi tersebut tetapi juga terhadap kegiatan mereka di 

dalam kelas karena dasarnya tujuan utama mereka di Madrasah ini adalah 

mengikuti pembelajaran dikelas.” 
71

 

Kewajiban seorang siswa di madrasah yang utama adalah 

mengikuti pembelajaran di dalam kelas, dengan adanya koperasi tersebut 

bukan berarti harus mengesampingkan tanggung jawab mereka sebagai 

pelajar. 

Karakter yang diharapkan ternyata tidak hanya untuk siswa yang 

ikut serta mengelola koperasi siswa tersebut, tetapi juga untuk siswa yang 

membeli barang di koperasi siswa tersebut. 

Hal ini sesuai dengan yang nyatakan oleh bu Ani berikut ini: 

“Dengan mempersilahkan anak-anak untuk mengambil barang sendiri serta 

menaruh uang untuk membayar sendiri maka dari itu kami harap siswa-siswa 

yang membeli barang tersebut akan terbiasa bertanggung  jawab dalam 

bertransaksi walaupun tidak ada yang mengawasi. Kalau pun ada yang  ketahuan 

bertindak curang akan kami beri peringatan, dan jika tidak ketahuan kami 

anggap urusannya dengan tuhan saja.”
72

 

Karakter tanggung jawab akan tertanam kepada siswa jika siswa 

tersebut terbiasa bertanggung jawab di berbagai situasi termasuk situasi 

dimana koperasi tersebut tidak ada yang menjaga. 

                                                           
71

 Lihat Transkrip Wawancara No. 11/W/23-VII/2019 dalam laporan hasil penelitian ini 
72

 Lihat Transkrip Wawancara No. 09/W/23-VII/2019 dalam laporan hasil penelitian ini 



60 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa faktor 

pendukung dan faktor penghambat pada koperasi siswa tersebut yang pertama 

berasal dari pihak kepala madrasah, bapak ibu guru pendidik serta para siswa itu 

sendiri sehingga program yang ada dalam koperasi siswa tersebut bisa terlaksana 

dengan lancar. Selain itu  karakter siswa yang diharapkan yaitu karakter 

bertanggung jawab bagi siswa yang membantu mengelola koperasi tersebut. 

Selain itu juga karakter yang diharapkan juga untuk para siswa yang membeli di 

koperasi tersebut yang dimana mereka dapat bertanggung jawab dalam 

bertransaksi. 

  



 

61 

 

BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Pengelolaan Koperasi Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo 

Koperasi adalah singkatan dari kata co dan operation, yang dalam 

bahasa belanda disebut dengan istilah cooperatieve vereneging yang 

berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu. Oleh karena itu koperasi dapat didefinisikan sebagai suatu 

perkumpulan atau organisasi ekonomi yang beranggotakan orang-orang 

atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai 

anggota menurut peraturan yang ada dengan bekerja sama secara 

kekeluargaan menjalankan suatu usaha, yang tujuannya mempertinggi 

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. 

Berdasarkan teori tersebut, koperasi siswa yang ada di MAN 2 

Ponorogo sudah dapat dikatakan sebagai koperasi pada umumnya. Hal itu 

dibuktikan dengan adanya pelaksanaannya setiap hari didukung oleh 

pihak-pihak yang memiliki tujuan yang sama. Diantaranya dijalankan oleh 

guru sebagai penanggung jawab dan siswa sebagai pengurus dan pengelola 

harian. Untuk memudahan pelaksanaannya di koperasi siswa MAN 2 

Ponorogo dilampirkan jadwal piket.  

Koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo sudah maksimal dalam 

melayani konsumen. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemenuhan 

kebutuhan siswa dan kebutuhan masyarakat sekitar. Pemenuhan kebutuhan 
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siswa seperti persediaan alat belajar dan hal yang berkaitan dengan siswa 

selama di sekolah, adapun kebutuhan masyarakat sekitar yaitu dengan 

adanya mesin fotocopy. Karena meskipun mesin fotocopy dalam 

kepemilikan pihak sekolah tetapi juga di peruntukkan untuk masyarakat 

sekitar yang membutuhkan. Dengan adanya hal tersebut dapat dikatakan 

bahwasannya koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo menerapkan asas 

kekeluargaan dan dapat menjunjung tinggi  kesejahteraan anggota.  

B. Strategi Membentuk Karakter Tanggung Jawab pada Siswa melalui 

Koperasi Siswa 

Strategi adalah proses di mana untuk mencapai suatu tujuan dan 

berorientasi pada masa depan untuk berinteraksi pada suatu persaingan 

guna mencapai sasaran yang tepat. Strategi dalam konteks pendidikan 

dapat dimaknai sebagai perencanaan yang berisi serangkaian kegiatan 

yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan. Stretegi dalam konteks 

pendidikan mengarah kepada hal yang lebih spesifik, yakni khusus pada 

pembelajaran. konsekuensinya, strategi dalam konteks pendidikan 

dimaknai berbeda dengan strategi dalam konteks pembelajaran. 

Koperasi siswa MAN 2 Ponorogo dalam pelaksanaannya 

menggunakan strategi guna untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 

Adapun tahapan strategi yang dilakukan oleh pengurus koperasi siswa 

MAN 2 Ponorogo yaitu sebagai berikut : 

1. Perumusan visi, misi dan tujuan 
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Perumusan visi, misi, dan tujuan yang dilakukan oleh koperasi 

siswa MAN 2 Ponorogo adalah dengan cara musyawarah oleh 

beberapa pihak guru dan siswa yang tergabung dalam kepengurusan. 

Karena koperasi ini menjunjung tinggi nilai kekeluargaan maka tidak 

hanya mengambil keputusan dari salah satu pihak saja. 

2. Perencanaan 

Dalam perencanaan hal yang dilakukan oleh pengurus koperasi 

siswa MAN 2 Ponorogo adalah dengan menyusun program kerja. 

Diantaranya dengan menyusun piket harian jaga koperasi siswa, 

pengecekan barang, dan pengecekan laba koperasi.  

3. Pelaksanaan  

Pelaksanaan yang dimaksudkan adalah implementasi dari 

program kerja yang disusun. Adapun pelaksanaan piket harian sudah 

maksimal. Siswa yang terjadwal dapat melakukan tugasnya dengan 

baik. Bukan hanya melayani pembeli akan tetapi juga melakukan cek 

barang dagangan yang tersedia di koperasi selain itu setiap dua minggu 

sekali diadakan cek pemasukan dan laba yang diperoleh dari 

penjualan. 

4. Evaluasi  

Evaluasi merupakan tahapan yang sangat penting dalam strategi. Hal 

ini memuat mengenai program kerja ang disusun apakah sudah 

terlaksana atau belum. Evaluasi koperasi siswa MAN 2 Ponorogo 

dilakukan setiap dua minggu sekali bersamaan dengan cek pemasukan 
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dan laba penjualan. Hal yang perlu dibahas adalah mengenai barang 

apa sajakah yang habis, barang apa sajakha yang banyak diminati 

siswa, terkait pelaksanaan piket jaga koperasi dan lain-lain.  

C. Faktor Pendukung dan Penghambat bagi Koperasi Siswa dalam 

Membentuk Karakter Tanggung Jawab pada Siswa 

Dalam kesuksesan program kerja yang telah di laksanakan tentunya 

ada hal yang mempengaruhi. Begitupun dengan masalah yang ada tentunya 

menjadi penghambat dalam pelaksanaan program kerja dan pengembangan 

karakter tanggung jawab. Adapun faktor yang menjadi pengaruh dalam 

organisasi yaitu sebagai berikut : 

1. Karakteristik organisasi 

Karakteristik organisasi terdiri atas struktur dan teknologi. Struktur 

diartikan sebagai hubungan yang relatif sifatnya. Faktor ini akan 

mengatur atau menentukan sampai sejauh mana para anggota organisasi 

dapat mengambil keputusan. 

2. Karakteristik lingkungan 

Karakteristik lingkungan ini mencakup dua aspek yaitu internal dan 

eksternal. Lingkungan ini dikenal sebagai iklim organisasi yang 

meliputi macam-macam atribut lingkungan yang memiliki hubungan 

dengan segi-segi dan efektifitas khususnya atribut lingkungan yang 

mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektifitas 

khususnya atribut diukur pada tingkat individual. 
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3. Karakteristik pekerja 

Karakteristik pekerja berhubungan dengan peranan perbedaan individu 

para pekerja dalam hubungan dengan efektifitas. Para individu pekerja 

mempunyai pandangan yang berlainan, tujuan dan kemampuan yang 

berbeda-beda pula. 

4. Kebijakan dan praktek manajemen  

Karena manajer memainkan peranan sentral dalam keberhasilan 

suatu organisasi melalui perencanaan, koordinasi, dan memperlancar 

kegiatan yang ditujukan ke arah sasaran. 

Dari teori tersebut di koperasi siswa MAN 2 Ponorogo dalam usaha 

mengembangkan karakter tanggung jawab menemui banyak faktor 

pendukung dan juga pengahmbat. Seperti yang diuraikan sebagai berikut : 

1. Karakteristik Organisasi 

Di koperasi siswa MAN 2 Ponorogo struktur yang telah di tetapkan tidak 

hanya melibatkan pengurus dari pihak guru dan kepala sekolah saja akan 

tetapi siswa juga berperan aktif. Pengurus dari pihak siswa adalah 

mereka yang mau bergabung dan siswa aktif MAN 2 Ponorogo. Dengan 

adanya formatur yang seperti ini maka akan memudahkan semua 

pengurus koperasi untuk menjalankan kegiatannya dan meraih tujuan 

yang telah di tetapkan sebelumnya. 

2. Karakteristik lingkungan 

Koperasi MAN 2 Ponorogo dalam usahanya tidak hanya berlaku untuk 

masyarakat madrasah saja akan tetapi diperuntukkan juga untuk 
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masyarakat sekitar madrasah yang membutuhkan. Hal tersebut dapat 

dilihat dari adanya mesin fotocopy yang disediakan, banyak masyarakat 

yang dating untuk memenuhi kebutuhan menggandakan dokumen. 

3. Karakteristik pekerja 

Dalam pelaksanaan segala kegiatan tentunya banyak sekali hal yang 

berbeda antara satu pengurus dengan pengurus yang lain. Karena mereka 

berasal dari latar belakang yang berbeda pula. Akan tetapi semua 

pengurus harus mengingat kembali yang menjadi tujuan utama adanya 

koperasi siswa MAN 2 Ponorogo. Tidak hanya mengedepankan ego 

masing-masing akan tetapi lebih amanah dalam mengerjakan tugas dan 

bekerjasama untuk mencapai tujuan yang teah ditetapkan. 

4. Kebijakan dan praktik manajemen 

5. Dalam usaha mengembangkan karakter tanggung jawab siswa MAN 2 

Ponorogo melalui koperasi siswa tentunya berawal dari perencanaan 

yang matang. Adanya koperasi siswa dengan maksud untuk 

mempermudah masyarakat madrasah dan juga masyarakat luar. Namun 

tidak hanya sebuah perencanaan saja akan tetapi juga juga dibutuhkan 

koordinasi yang baik antar penanggung jawab, pembina, dan pengurus 

harian. Koordinasi tersebut dapat bebentuk evaluasi guna untuk 

mengetahui perkembangan koperasi siswa dan melihat tingkat 

keberhasilan dalam mengembangkan karakter tanggung jawab pada 

siswa MAN 2 Ponorogo. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Secara garis besar, koperasi siswa di MAN 2 Ponorogo ini sudah 

mampu memenuhi berbagai kebutuhan para warga madrasah, tak 

terkecuali kebutuhan dari anggota pendidik, di antaranya pemenuhan 

kebutuhan penunjjang pendidikan seperti alat foto copy, makanan, 

minuman serta masih banyak lagi. Koperasi siswa di Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Ponorogo ini memegang nilai kekeluargaan dalam 

pengelolaannya yang dimana guru bekerja sama dengan siswa dalam 

mengelola yang dimana koperasi tersebut milik siswa dan ditujukan 

untuk siswa. 

2. Koperasi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo ini melibatkan 

para siswa di dalamnya, sehingga siswa tersebut akan terbiasa terlatih 

bertanggung jawab. Selain untuk para siswa yang mengelola koperasi 

siswa, koperasi siswa di Madrasah Aliyah Negeri 2 Ponorogo tersebut 

juga mempunyai strategi yang ditujukan untuk para siswa yang 

berbelanja di koperasi siswa tersebut, yaitu dengan strategi 

membiasakan siswa mengambil barang sendiri serta membayar sendiri 

agar siswa terbiasa bertanggung jawab atas apa yang mereka ambil dan 

mereka bayarkan. 

3. Diantara beberapa faktor pendukung pengelolaan koperasi siswa di 

MAN 2 Ponorogo dapat dilihat dari adanya kerja sama dengan siswa 

yang dijadwal untuk menjaga koperasi setiap harinya, Kemudian 
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adanya kontribusi dari masyarakat dalam memanfaatkan sarana 

koperasi, selanjutnya adanya koordinasi yang baik antar pengurus 

koperasi, selain itu juga adanya dukungan penuh di stakeholder MAN 

2 Ponorogo dalam hal pemenuhan dam pengelolaan koperasi. 

Sedangkan dari segi hambatan koperasi siswa MAN 2 Ponorogo tidak 

menemui masalah yang berarti. 

B. Saran 

            Berdasarkan hasil temuan peneliti sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak-pihak terkait, peneliti memberikan saran bagi pengurus 

koperasi siswa yang diharapkan kepada pengurus koperasi siswa untuk 

lebih lengkap menyediakan petunjuk harga untuk setiap barang agar ketika 

koperasi tersebut tidak dijaga siswa tidak kebingungan mengenai harga 

semua barang. 
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