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BAB  IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Diskripsi Lokasi Penelitian 

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

SMK Wikarya Karanganyar terletak di kota Karanganyar yang 

berlokasi di Jl.Ngaliyan. Berdasarkan Keputusan Direktur Jendral 

Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 23 Februari 1983 Nomor 

018/C/Kep/I 83, tentang syarat dan taa caa pendirian sekolah swasta 

dan laporan kepala kantor wilayah Departemen pendidikan dan 

Kebudayaan yang bersangkutan, diberikan nomor data sekolah 02801. 

4201 dan didirikan pada tanggal 2 November 1985.  Sekolah ini dulu 

sekolah swasta yang menempati di sekolah SMA N 1 Karanganyar 

yang pemebelajaranya dilakukan pada siang hari, proses 

perkembanganya mengalami pasang surut yang kemudian 2 tahun 

tidak lagi menerima murid pada tahun 1985-1986 hampir ditutup 

tetapi oleh beberapa guru yaitu Suhanto B.A., SH, Sutoso B. chk, Drs. 

Ig Suyatno, Drs. Suprapto, Abdulah S. Pd yang siap merintis kembali 

eksistensi atau keberadaan SMK Wikarya Karanganyar pada tahun 

1987-1988 membuka pendaftaran siswa baru yang menempati gedung 

baru yang saat itu hanya ada 4 ruang kelas dengan program keahlian 

penjualan atau pemasaran dengan jumlah siswa 20 orang. 

Dalam proses perkembanganya karena dikelola dengan serius 

dan antusias oleh pendiri-pendiri baru SMK Wikarya Karanganyar 
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kemudian bisa menjadi sekolah swasta unggulan di kabupaten 

Karanganyar yang sekarang ini memiliki 4 program keahlian, yaitu 

Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Penjualan, Tata Kecantikan. 

Program keahlian Administrasi Perkantoran memiliki Akreditasi A, 

Akuntansi memiliki Akreditasi A, Penjualan memiliki Akreditasi A 

dan Tata Kecantikan memiliki Akreditasi B karena baru 3 tahun 

dibuka program itu. 

2. Susunan Pengurus Koperasi Sekolah 

Pelindung    : Suhanto, B.A., S.H 

Penanggung Jawab  : Mulyono, S.E 

Pengelola   : Sri Wiyani, S.E 

Anggota   :1. Titin Kustrihatmini 

                  2. Endang Proboningsih 

                  3. Antik Wulandari 

Pembantu Umum  : Okman Suhendri 
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3. Susunan Organisasi 

STRUKTUR ORGANISASI 

SMK WIKARYA KARANGANYAR 

TAHUN DIKLAT 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

4.  

5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RINTATIK W, S.Pd., M.Pd 

KAPROKA 

 

MULYONO, S.Pd 

MANAJER 

SUHANTO, B.A., S.H 

KEPALA SEKOLAH 

INSTANSI LAIN 

SRI WIYANI, S.E 

PENGELOLA 

TITIN K/ANTIK W 

PELAYAN BARANG 

ENDANG P 

PELAYAN JASA 

PELAYAN LAIN 
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4. Program Kerja 

Kegiatan atau program kerja koperasi sekolah SMK Wikarya 

Karangayar tahun diklat 2012/2013: 

a. Pelaksanaan praktek pelayanan terhadap pelanggan 

b. Mendatangkan guru tamu untuk pembelajaran program diklat 

kewirausahaan 

c. Pelaksanaan praktek direct selling kelas X 

d. Pelaksanaan praktek direct selling kelas XI 

e. Penyusunan laporan penjualan akhir semester gasal tahun diklat 

2012/2013 

f. Pelaksanaan praktek direct selling kelas XII 

g. Pembuatan kantin “WK” 

h. Penyusunan laporan penjualan akhir semester genap tahun diklat 

2012/2013 

Kegiatan diatas merupakan program kerja pada tahun ini yang akan 

dilaksanakan dengan kerjasama dan kegotong royongan segenap dewan 

pengurus serta partisipasi semua anggota selama kami menjabat 

kepengurusan koperasi sekolah SMK Wikarya Karnganyar, semoga 

program kerja ini dapat berjalan dengan lancar dan terarah. 
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B. Deskripsi Hasil Penelitian 

1. Upaya Meningkatkan Partisipasi Berkoperasi Sekolah SMK 

Wikarya Karanganyar 

Berkaitan dengan upaya peningkatan koperasi sekolah 

SMK Wikarya Karanganyar sebagaimana hasil wawancara pada 

tanggal 14 Januari 2013 jam 11.30 dengan Bapak Suhanto yang 

saat ini menjabat sebagai kepala sekolah, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Secara penuh untuk peningkatan partisipasi dilakukan 
pendelegaisan tugas-tugas, kepala sekolah mengangkat 
seorang manajer dan pengelola pelaksanaan harian yang 
ditugasi melakukan peningkatan kegiatan operasional yang 
selalu melakukan upaya kerjasama dengan badan usaha lain 
yang bisa memberikan peningkatan secara produktif kepada 
koperasi sekolah itu sesuai dengan latar belakang dan 
tujuan koperasi sekolah itu didirikan”. 
Berkaitan dengan peran kepala sekolah dalam peningkatan 

partsipasi berkoperasi sekolah seperti yang diungkapkan oleh 

Bapak Suhanto, beliau mengatakan: 

“Sebagai kepala sekolah terutama sesuai dengan tugas dan 
fungsi nya bisa menjadi manajer maka sekolah kejuruan 
harus mempunyai kemampuan manajerial, kewirausahaan. 
Untuk itu sesuai dengan fungsinya maka kepala sekolah 
memberikan bimbingan secara manajerial untuk bisa 
meningkatkan menjadi tempat pengembangan dan 
peningkatan kewirausahaan di SMK Wikarya Karanganyar 
dan kepala sekolah selalu melakukan supervisi dan 
evaluasi”. 
Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan dari Bapak 

Mulyono sebagai manajer koperasi sekolah SMK Wikarya 

Karangayar pada tanggal 4 Februari 2012 jam 10.00 , beliau 

mengatakan: 
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“Untuk meningkatakan partisipasi berkoperasi sekolah 
yaitu melibatkan siswa dalam praktek untuk membantu 
pengurus koperasi meningkatkan hasil penjualan itu lebih 
besar atau banyak sehingga pendapatan atau hasilnya secara 
langsung juga banyak artinya secara tidak langsung akan 
memberikan dampak yang positif baik pengursunya, 
siswanya maupun warga besar sekolah itu sendiri. 
Sehubungan dengan peningkatan koperasi sekolah juga 
diadakan pelatihan yang diberikan kepada anggota untuk 
mengembangkan SDM baik pengurus atau siswanya 
mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan departemen 
koperasi sekolah maupun lembaga lain yang ada 
hubunganya dengan kebutuhan sehari-hari. Mengadakan 
kerjasamaa dengan instansi luar  baik perusahaan-
perusahaan maupun home industri kerjasama di bidang jual 
beli khususnya kebutuhan sehari-hari”. 
Hal ini lebih lanjut dijelaskan oleh Ibu Wiyani selaku 

pengelola di koperasi sekolah SMK Wikarya Karangayar pada 

tanggal 8 Januari 2013 jam 12.30, beliau mengatakan: 

“Sebelum ibu menjabat sebagai pengelola koperasi sekolah 
ini kondisinya sangat memprihatinkan dengan adanya 
barang-barang yang sudah kadaluarsa, hanya uang tunai 
sebesar Rp 300.00,00. Setelah ibu menjabat sebagai 
pengelolah barang-barangnya ditambah atau diperbanyak, 
dikembangkan sedikit demi sedikit dan akhirnya dapat 
meningkat seperti saat ini. Peran seorang Pembina adalah 
memberikan pendampingan, arahan, bimbingan, dan 
pelatihan kepada siswa agar koperasi terus berkembang”. 
Seperti penjelasan dari Ibu Wiyani pelatihan disini adalah 

pelatihan yang pernah diselenggarakan oleh koperasi misalnya 

pelatihan kewirausahaan dan pelatihan keorganisasian yang di 

berikan waktu melaksanakan kegiatan piket atau program kerja. 

Begitu juga dari hasil wawancara yang pertama dengan 

anggota koperasi sekolah yaitu Arum Kusuma P. kelas XIC pada 

tanggal 8 Januari 2013 jam 11.00, mengatakan bahwa: 
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“Saya terjun langsung praktek berkoperasi sehingga dapat 
pengalaman berkoperasi”. 
Hasil wawancara yang kedua dengan anggota koperasi 

sekolah yaitu Dwi Jamini siswa kelas XI yang mengatakan bahwa: 

“Dulu siswa belum ikut berpartisipasi di koperasi sekolah 
sekarang siswa diterjunkan lansung dalam melayani 
pelanggan”. 
Hasil wawancara yang ketiga dengan anggota koperasi 

lainya yaitu Suci Maharani siswa kelas XID mengatakan bahwa: 

“Koperasi sekolah saat ini sudah bagus, siswa diberi bekal 
tentang berkoperasi sengan terjun langsung dalam koperassi 
sekolah”. 
Organisasi koperasi adalah suatu cara atau sistem hubungan 

kerjasama antara orang-orang yang mempunyai kepentingan yang 

sama untuk mencapai tujuan yang sama pula. Kerjasama yang erat 

dari fungsi yang satu dengan yang lainya sangat diharapkan untuk 

dibina terus demi perkembangan koperasi selanjutnya. Berbagai 

fungsi tersebut di persatukan dalam hubungan yang harmonis 

sehingga kepentingan masing-masing dipersatukan dalam suatu 

tujuan dan kepentingan bersama, untuk itu diperlukan koordinasi 

yang baik dalam seluruh kegiatan koperasi. 

2. Dampak Dari Adanya Upaya Meningkatkan Partisipasi 

Berkoperasi Sekolah Melalui Pelatihan Bagi Siswa 

Dampak dari adanya upaya peningkatan partisipasi 

berkoperasi sekolah di SMK Wikarya Kota Karanganyar yaitu 

dapat memenuhi kebutuhan siswa di dalam sekolah selain itu 

adalah wadah pembelajaran bagi siswa untuk pelatihan dan 
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berorganisasi. Dan mendapatkan pengalaman pelatihan dan 

berorganisasi koperasi. 

Hal ini berkaitan dengan dampak adanya peningkatan 

partisipasi berkoperasi sekolah. Sebagaimana disampaikan oleh 

Bapak Suhanto pada tanggal 14 Januari 2013 jam 11.30 sebagai 

berikut: 

“Dampak dari adanya peningkatan partisipasi  berkoperasi 
sekolah adalah kemudahan-kemudahan atau bisa dipakai 
untuk memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan siswa di sekolah, 
Secara langsung bisa memberikan pengaruh dan 
kemampuan untuk bisa dipakai mengurangi pengetahuan 
yang verbalistis, karena di koperasi itu bisa dipakai sebagai 
tempat praktek pelatihan siswa yang bisa memberikan bekal 
kemampuan praktek”. 
Hasil wawancara dengan Bapak Mulyono selaku manajer 

koperasi sekolah paada tanggal 4 Februari 2013 jam 12.30 adalah 

sebagai berikut: 

“Siswa menjadi mengerti dan mengetahui tentang kegiatan 
jual beli dari teori yag didapat dari sekolah atau kelas 
dengan pelatihan praktek yang sesungguhnya walaupun 
masih dalam lingkup sekolah itu sendiri”.  
Berdasarkan wawancara dengan Ibu Wiyani selaku 

pengelola koperasi sekolah pada tanggal 8 Januari jam 12.30 

adalah sebagai berikut: 

“Pertama melakukan pembagian tugas yang membantu 
dalam pengelolaan (kasir dan pelayanan), Kedua siswa 
dibekali pelatihan yang terdiri display barang, melayani 
pelanggan dengan baik, mengoperasikan mesin kasir, 
pelebelan harga”. 
Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Wiyani selaku guru 

mata pelajaran kewirausahaan, mengatakan bahwa: 
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“Siswa mendapat pengalaman yaitu menata produk, 
melakukan penjualan langsung ke konsumen, melayani 
pelanggan dengan berbagai karakter”. 
Dari haasil wawancara dengan anggota yaitu Arum Kusuma 

P. dan Dwi Jarmini siswa kelas XIC serta Suci Maharani siswa 

kelas XID pada tanggal 8 Januari 2013 jam 11.00, yang 

mengungkapkan sebagai berikut: 

“ Saya bias berlatih cara display barang, mengetahui cara-
cara menghadapi pelanggan”. 
“Dengan menjadi anggota koperasi sekolah saya bisa 
mendapatkan pengalaman berlatih koperasi”. 
“Dengan adanya pelatihan di koperasi sekolah saya bisa 
memraktekan teori yang saya dapat di dalam kelas”. 
Adapun dampak dari adanya kegiatan berkoperasi adalah 

manfaat yang bisa di ambil oleh siswa-siswa disekolah tersebut, 

Manfaat yg di dapat antara lain adalah Manfaat di Bidang 

Pendidikan dan organisasi antara lain adalah: 

a. Menunjang program pendidikan siswa menerapkan ilmu 

ekonomi dan kewirausahaan yang mereka dapatkan di materi 

pelajaran yang telah mereka dapatkan sebagai pengalaman 

empiris. 

b. Menambah pengetahuan dan melatih keterampilan berkoperasi 

dan administrasi. 

c. Melatih disiplin para siswa dengan cara mematuhi ketentuan 

koperasi sekolah. 

d. Dengan pendampingan, dan pembinaan para anggota (siswa) 

tahu bagaimana mengelola koperasi. 
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C. Temuan Studi yang Dihubungkan dengan Kajian Teori 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian 

dapat ditemukan beberapa temuan studi yaitu : 

1. Upaya meningkatkan partisipasi berkoperasi sekolah SMK 

Wikarya Karanganyar tidak terlepas dari bimbingan, arahan dan 

pendampingan dari kepala sekolah, pembina koperasi sekolah dan 

guru mata pelajaran kewirausahaan.  

2. Dampak dari adanya upaya meningkatkan partisipasi berkoperasi 

sekolah melaui pelatihan bagi siswa, Dalam peningkatan 

partisipasi berkoperasi sekolah di setiap SMK melibatkan siswa. 

Peningkatan partisipasi berkoperasi sekolah sebagai pelatihan 

memberikan dampak yang positif bagi siswa, siswa dapat 

memperluas keterampilannya. 

 

D. Deskripsi Pembahasan 

1. Upaya Meningkatkan Partisipasi  Berkoperasi Sekolah SMK 

Wikarya Karanganyar 

Dilatar belakangi oleh adanya berbagai hambatan untuk 

menghadirkan koperasi sekolah, maka memunculkan permasalahan 

yaitu keberadan koperasi sekolah belum dianggap sebagai wadah 

pembelajaran praktik pelatiahan bagi siswa. Untuk ini sekolah 

dengan segala sumber daya yang dimiliki merupakan pihak yang 

paling bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut, maka 
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tentu saja mengedepankan peran kepala sekolah yang dibantu oleh 

tim guru pembina yang ditunjuk, dalam memfasilitasi daan 

mengelola keberadaan koperasi sekolah di lingkungan sekolah 

yang bersangkutan. 

Agar terarah, terprogram secara berkesinambungan dan 

efektif serta efisien pelaksanaanya, maka kepala sekolah beserta 

tim guru pembinanya harus memiliki kesamaan misi yang jelas 

tentang arah dari apa yang di kehendaki bersama untuk 

diwujudkan. Mengaktifkan siswa sebagai anggota dan melakukan 

pelatihan bagi siswa untuk menyalurkan ketrampilanya, 

memberikan bekal pengetahuan dalam berwirausaha. Kepala 

sekolah, guru dan pengelola koperasi sekolah mengambil peran 

sebagai fasilitator bagi siswa anggota koperasi yang memberikan 

arahan dan pendampingan. 

Membelajarkan siswa dalam berlatih praktek berkoperasi meliputi: 

a. Cara mengorganisasikan koperasi secara efektif yang bercirikan 

demokratis dan terbuka. 

b. Cara menggunakan mesin kasir 

c. Cara mendisplay barang 

d. Cara mengoperasikan alat-alat seperti pelebelan harga 

e. Cara mengatasi pelanggan dengan berbagai karakter  

f. Menanamkan semangat kejuangan kepada siswa dalam 

menegakkan nilai-nilai dasar meliputi kebebasan, kemandirian, 
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bekerjasama, demokrasi, persamaan, keadilan serta solidritas, 

dan nilai-nilai ethis berupa kejujuran, keterbukaan, dan 

tanggung jawab sosial. 

g. Melatih siswa dalam mengembangkan kepemimpinan dalam 

pengelolaan koperasi yang profesional  

h. Melatih siswa hidup bermasyarakat, gemar menabung, 

berdisiplin, bertanggung jawab, dinamis, kritis serta kreatif dan 

memiliki kepedulian terhadap orang lain. 

i. Memberikan layanan secara menguntungkan kepada siswa 

dalam memenuhi kebutuhan ekonomi lewat unit-unit usaha yang 

dikelola koperasi sekolah. 

j. Melatih siswa untuk mengembangkan keterampilan 

berwirausaha dengan meningkatkan kepekaan dalam mengenali 

peluang bisnis dan memanfaatkanya. 

Jadi dalam peningkatanb partisipasi berkoperasi sekolah di SMK 

Wikarya Karanganyar ini siswa telah mampu melakukan pelatihan 

yang bertujuan agar mengetahui dunia kerja yang sesungguhnya, 

dapat berlatih berwirausaha, berorganisasi, bekerjasama, mengelola 

koperasi. 
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2. Dampak dari Adanya Upaya Meningkatkan  Partisipasi 

Berkoperasi Sekolah Melalui Pelatihan Bagi Siswa 

Pelatihan merupakan hal yang penting dalam mencapai 

proses tujuan organisasi dalam berkoperasi. Dalam peningkatan 

partisipasi berkoperasi sekolah di setiap SMK melibatkan siswa. 

Peningkatan partisipasi berkoperasi sekolah sebagai pelatihan 

memberikan dampak yang positif bagi siswa, siswa dapat 

memperluas keterampilannya.  

Upaya meningkatkan partisipasi berkoperasi sekolah berarti 

pembinaan yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu guru terkait 

sebagai pembina koperasi dan siswa. Dalam upaya ini memberikan 

kemudahan-kemudahan siswa atau bisa dipakai memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan siswa dan bisa dipakai menjadi tempat 

praktek sebagai pelatihan siswa, dengan adanya pelatihan di dalam 

koperasi sekolah siswa mendapat pengalaman, seperti display 

barang, melayani pelanggan dengan baik, mengoperasikan mesin 

kasir, pelebelan harga, dll. 

Dampak peningkatan partisipasi berkoperasi sekolah 

melalui pelatihan bagi siswa adalah pembinaan dan pendampingan 

yang dilakukan oleh pihak sekolah yaitu kepala sekolah dan 

pembina koperasi kepada para siswanya, untuk menerapkan teori 

ke dalam pelatihan langsung ke koperasi sekolah agar koperasi 

benar-benar berdaya sebagaimana mestinya di lingkungan sekolah 
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dan para siswa mendapatkan pengalaman berlatih berorganisasi 

yang benar. Karena banyak sekarang pada praktek koperasi 

sekolah, siswa hanya menjadi anggota sedangkan pelaksanaan 

sebagai pengurus dilakukan oleh para gurunya. Kondisi ini yang 

menyebabkan koperasi tidak benar-benar berdaya di sekolah 

dimana koperasi gagal memberi manfaat dari segi pendidikan 

kepada anggotanya. Koperasi hanya menjalankan fungsi toko atau 

dagang, tidak menciptakan nilai tambah, sesuai dengan tujuan, visi 

dan misinya. 

Dalam laporan pengelola koperasi sekolah SMK Wikarya 

Karanganyar yang menyampaikan beberapa manfaat yang telah 

dirasakan dari adanya Koperasi. Dengan adanya koperasi sekolah 

sebagian kebutuhan terbantu terpenuhi serta keberadaan koperasi 

dapat memberi pelatihan dan bisa menjadi pengurus yang handal 

yang nantinya dapat diterapkan di masyarakat umum. 


