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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Kerangka Teori 

2.1.1 Penelitian Relevan 

Penelitian Sri Haryani (2018) yang berjudul “Pengaruh Lingkungan 

Kewirausahaan Terhadap Pengembangan Wirausaha di Kabupaten Sleman.” 

Tujuan penelitian ini untuk  menganalisis  pengaruh lingkungan kewirausahaan 

(kebijakan dan prosedur pemerintah, kondisi sosial ekonomi, ketrampilan 

kewirausahaan dan bisnis, bantuan keuangan, dan bantuan non keuangan) 

terhadap pertumbuhan wirausaha. Lingkungan kewirausahaan yang kondusif 

diharapkan dapat melahirkan dan mengembangkan wirausaha. Data dikumpulkan 

dengan kuesioner yang disebarkan ke 66 pelaku UMKM di Kabupaten Sleman. 

Metode pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, sedang analisis 

datanya menggunakan Program SPSS 17.00.  

Dalam penelitian ini dilakukan uji instrumen yang meliputi uji validitas dan 

uji reliabilitas yang hasilnya menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan  valid 

dan reliabel. Uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas 

menunjukkan data berdistribusi normal, antar variabel independen tidak terjadi 

masalah multikolinearitas, dan tidak ditemukan masalah heteroskedastisitas.  

Dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan 

wirausaha di Kabupaten Sleman adalah kondisi sosial ekonomi, ketrampilan 

kewirausahaan dan bisnis, dan bantuan keuangan. 

Wira Bharata (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendidikan 
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Kewirausahaan dan Motivasi Usaha terhadap Minat Berwirausaha (Studi pada 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo).” 

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang keefektifan program 

pendidikan kewirausahaan dan bagaimana strategi yang dirancang untuk 

memaksimalkan keefektifannya, tetap tidak terjawab. Isi dan konteks program 

pendidikan kewirausahaan di berbagai institusi, daerah dan negara bisa jadi 

berbeda.  

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

dengan populasi mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Teknik 

pengambilan sampel menggunakan metode systematic random sampling, dengan 

jumlah sampel 50 orang. Data yang diperoleh dianalisa menggunakan alat analisis 

GSCA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendidikan Kewirausahaan dan 

Motivasi Usaha akan memberikan stimulus yang besar pada mahasiswa dalam 

kaitannya dengan Minat Berwirausaha. 

Chusnul Chotimah (2014) dengan penelitiannya yang berjudul, “Pendidikan 

Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan.” Penelitian ini mengkaji 

model pendidikan kewirausahaan dan strategi pengajarannya di pondok pesantren 

Sidogiri Pasuruan. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (field 

research) dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang tidak mengadakan 

penghitungan data secara kuantitatif, dengan paradigma naturalistik atau 

interpretif. Data dikumpulkan dari latar yang alami (natural setting) sebagai 

sumber data langsung. Temuan penelitian ini adalah: (1) Nilai-nilai 

kewirausahaan yang diinternalisasikan di pondok pesantren Sidogiri adalah nilai 
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kewirausahaan yang berbasis ibadah, dimana segala kegiatan ekonomi yang 

dilakukan diniatkan untuk beribadah kepada Allah SWT; (2) Proses pendidikan 

kewirausahaan yang dilaksanakan dengan stategi santri dilatih untuk mengelola 

lembaga ekonomi yang ada di pondok pesantren di bawah pantauan dan 

bimbingan dari kiai dan pengurus pondok pesantren. 

Rosinta Romauli Situmeang dan Nurmaidah Ginting (2016) dalam judul 

penelitian, “Pengaruh Konsep Kewirausahaan Terhadap Minat Berwirausaha 

Siswa SMK Sekabupaten Toba Samosir.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

menguji dan menganalisis pengaruh konsep kewirausahaan secara simultan dan 

parsial terhadap minat berwirausaha. hipotesis penelitian adalah konsep 

kewirausahaan berpengaruh signifikan terhadap minat siswa dalam berwirausaha 

SMK-Toba Samosir.  

Penelitian ini merupakan sifat kuantitatif deskriptif penelitian explanatory, 

dan penelitian yang didasarkan pada hasil uji parsial menunjukkan bahwa variabel 

Kreativitas berpengaruh positif dan signifikan pada kepentingan Kewirausahaan 

Mahasiswa SMK Toba Samosir, berdasarkan hasil uji parsial menunjukkan bahwa 

positif Inovatif variabel efek dan dampak yang signifikan terhadap minat 

mahasiswa berwirausaha kabupaten SMK Toba Samosir.  

Hasil pengujian simultan menunjukkan bahwa Kreativitas dan Inovatif 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepentingan Kewirausahaan. Nilai 

kreativitas dan variabel inovatif yang dapat menjelaskan minat berwirausaha pada 

siswa SMK Toba Samosir dari 72,8% sedangkan sisanya 27,2% dijelaskan oleh 

variabel independen tidak diperiksa dan Variable Inovatif terhadap minat 
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berwirausaha lebih dominan dibandingkan variabel kreativitas terhadap minat 

berwirausaha. 

Nur Masyithah (2017) dalam penelitiannya yang berjudul, “Manajemen 

Berbasis Entrepreneurship untuk Mengelola Pembiayaan Pendidikan, (Studi 

Kasus Pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan Jawa Timur).” Lebih lanjut ia 

menjelaskan dalam penelitiannya bahwa Keberadaan entrepreneurship di pondok 

pesantren menjadi dinamika tersendiri bagi studi pesantren dewasa ini. Banyak 

terdapat pondok pesantren, yang pada saat ini mampu bertahan mengembangkan 

pondoknya yang bertumpu pada sumber daya yang mereka miliki tanpa menerima 

bantuan dari pemerintah. Manajemen berbasis entrepreneurship merupakan upaya 

pengelolaan usaha dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan 

evaluasi dengan mengunakan prinsip nilai pesantren yang bertujuan profit 

oriented dan sosial oriented, sehingga sisa akhir usaha (SHU) dari 

entrepreneurship tersebut dapat menjadi sumber pembiayaan pendidikan.  

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis dan menemukan konsep yang 

terdiri atas: 1) Perencanaan entrepreneurship Pondok Pesantren Sidogiri dalam 

mengembangkan pembiayaan pendidikan, 2) Pelaksanaan entrepreneurship 

Pondok Pesantren Sidogiri dalam mengelola pembiayaan pendidikan, 3) Evaluasi 

entrepreneurship Pondok Pesantren Sidogiri dalam mengelola pembiayaan 

pendidikan, 4) Kontribusi dan dampak entreprenurship Pondok Pesantren Sidogiri 

dalam mengelola pembiayaan pendidikan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. 

Teknik pengambilan data menggunakan wawancara mendalam, observasi 
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partisipan dan studi dokumentasi. Analisis data meliputi analisis data kasus 

tunggal/individu (individual case analysis). Adapun teknik analisis data : Reduksi 

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data 

dilakukan melalui kredibilitas dan dependabilitas. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) Perencanaan yang bersifat 

bottom up dengan memfungsikan sumber daya yang dimiliki, sistem perencanaan 

yang dilakukan untuk pemasaran produk adalah menggunakan pendekatan 

emosional dan pendekatan profesional, untuk rencana keuangan dengan membuat 

proyeksi keuangan di awal tahun dan menetapkan modal investasi tiap anggota, 

untuk rencana produksi melihat persedian barang berdasarkan data jualan yang 

laku dan untuk rencana sumber daya manusia dengan sistem kaderisasi alumni 

pondok pesantren Sidogiri menjadi prioritas utama dan kemudian alumni pondok 

pesantren manapun. 2) Pelaksanaannya ada lima fokus orientasi: a) Pelaksanaan 

program tahunan yang telah ditetapkan dan sedang diimplementasikan, b) 

Pemotivasian karyawan dan kinerja organisasi oleh pimpinan, c) Pengembangan 

kultur organisasi, d). Penetapan struktur organisasi dan e). Menetapkan anggaran, 

3). kegiatan entrepreneurship di pondok Sidogiri melakukan evaluasi bersifat 

continue setiap mingguan (jika diperlukan), bulanan, atau tahunan dilakukan 

dengan mewujudkan pengawasan yang ketat oleh pengawasan manajemen dan 

oleh direktur atau yang terkait lainnya. 4) Kontribusi dan dampak 

entrepreneurship terhadap pengelolaan pembiayaan pendidikan diantaranya 

terpenuhi anggaran dana untuk seluruh program pendidikan, tersedia sarana dan 

fasilitas yang modern, adanya pengembangan SDM secara rutin, pemberian 
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beasiswa kepada santri, terpenuhinya peralatan ATK, dan tersedianya pendidikan 

murah secara merata. 

Ertyn Tyas Prabandari dan Aliyah A. Rasyid (2015) dalam penelitiannya 

yang berjudul, “Pengaruh Pembelajaran Kewirausahaan Melalui Business Center, 

Prakerin, dan Latar Belakang Keluarga Terhadap Kompetensi Berwirausaha.” 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh: (1) pembelajaran 

kewirausahaan melalui business center, (2) prakerin, (3) latar belakang keluarga, 

dan (4) pembelajaran kewirausahaan melalui business center, prakerin, dan latar 

belakang keluarga secara bersama-sama terhadap kompetensi berwirausaha.  

Penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Populasi penelitian ini adalah 

seluruh siswa kelas XI SMK Negeri kelompok bismen di Kota Yogyakarta. 

Sampel sebanyak 221 siswa ditentukan menggunakan teknik random sampling. 

Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan angket. Data variabel 

dianalisis dengan statistik deskriptif. Pengaruh setiap variabel bebas terhadap 

variabel terikat dianalisis dengan statistik regresi sederhana dan regresi berganda.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pembelajaran kewirausahaan 

melalui business center berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi 

berwirausaha siswa SMK (0,000<0,05); (2) prakerin berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kompetensi berwirausaha siswa SMK (0,000<0,05); (3) latar 

belakang keluarga berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi 

berwirausaha siswa SMK (0,000<0,05); (4) pembelajaran kewirausahaan melalui 

business center, prakerin, dan latar belakang keluarga secara besama-sama 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kompetensi berwirausaha siswa SMK 
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(0,000<0,05). 

Noormalita Primandaru (2017) dalam penelitiannya yang berjudul, “Analisis 

Faktor-Faktor yang Berpengaruh Pada Minat Berwirausaha Mahasiswa.” 

Penelitian ini menguji model yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh internal 

locus of control, social support dan need for achievement terhadap minat 

berwirausaha pada mahasiswa. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian 

cross-sectional.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh internal locus of 

control dan social support pada minat berwirausaha mahasiswa, terdapat pengaruh 

internal locus of control terhadap need for achievement mahasiswa, tidak terdapat 

pengaruh social support pada need for achievement dan yang terakhir terdapat 

pengaruh need for achievement terhadap minat berwirausaha mahasiswa. 

Muhammad Baqi Mustaghfiri (2019) dengan penelitiannya yang berjudul, 

“Pemberdayaan Ekonomi Santri Melalui Agribisnis Di Pesantren Entrepreneur 

Al-Mawaddah Honggosoco Jekulo Kab. Kudus.” Tujuan penelitian yang ingin 

dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui sektor-sektor agribisnis yang 

dikembangkan Pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah Honggosoco Kudus, untuk 

mengetahui pemberdayaan agribisnis yang dikembangkan oleh pesantren 

Entrepreneur Al-Mawaddah Honggosoco Kudus, dan untuk mengetahui dampak 

pemberdayaan agribisnis yang dikembangkan terhadap peningkatan 

perekonomian alumni pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah Honggosoco Kudus.  

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Pendekatan 

yang dipakai peneliti adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan strategi studi 
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kasus. Lokasi penelitian di Pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah Honggosoco 

RT. 06/ RW. 01, Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Teknik pengumpulan data 

yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedang teknik 

analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukkan, 1) Sektor agribisnis yang dikembangkan di 

Pondok Pesantren Entrepreneur Al-Mawaddah Honggosoco Kudus sampai saat 

ini, baru menginjak pada sektor pertanian, dan eduwisata, belum ke sektor 

agribisnis lainnya, seperti: perikanan ataupun peternakan. Sektor pertanian yang 

dikembangkan meliputi: pertanian tanaman pangan, seperti: padi, jagung, kedelai, 

sayur-sayuran, dan ketela pohon, tanaman buah-buahan, seperti: klengkeng, dan 

buah naga, bahkan di pondok tersebut juga dikembangkan tanaman perkebunan, 

seperti halnya tebu, 2) Pemberdayaan agribisnis yang dikembangkan oleh Pondok 

Pesantren al-Mawaddah Honggosoco Jekulo Kudus terdiri dari 3 (tiga) tahap, 

yakni: input, proses, dan output, 3) Pemberdayaan agribisnis yang dilakukan oleh 

Pondok Pesantren al-Mawaddah Honggosoco Jekulo Kudus mampu 

meningkatkan ekonomi alumni dengan berwirausaha agribisnis. Selain hasil 

penelitian juga menunjukkan, bahwa berwirausaha agribisnis lebih baik dibanding 

bekerja dengan orang lain (perusahaan). Sebab selain memberikan kebebasan 

(tidak terikat), dari aspek pendapatan yang dihasilkan juga lebih tinggi. 

M. Ubaidillah (2019) dalam judul penelitiannya, “Entrepreneurship Santri  

(Studi Kasus Integrasi Pendidikan Kitab Kuning dan Entrepreneurship di Pondok 

Pesantren Riyadhul Jannah Pacet Mojokerto).” Penelitian ini untuk mengetahui 

pemberdayaan sumber daya santri melalui entrepreneurship di pondok pesantren 
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Riyadhul Jannah Pacet Mojokerto dan integrasi antara pengajaran kitab kuning 

dan pengajaran entrepreneurship. Jenis penelitian ini merupakan penelitian 

lapangan (field research) degan pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian ini 

bertempat di pondok pesantren Riyadhul Jannah Pacet Mojokerto. Pengumpulan 

data dilakukan dengan observasi langsung, wawancara formal dan informal, dan 

dokumentasi, Keabsahan data diuji dengan triangulasi teknik, sumber, dan waktu. 

Untuk menganalisis data menggunakan analisis data interaktif, yakni reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Program pendidikan di Pesantren 

Riyadhul Jannah dijalankan dengan metode salaf berupa sorogan, weton dan 

sardan materi yang dikaji adalah kitab-kitab salafi dari beberapa sumber kitab 

kuning. (2) Metode integrasi kemampuan entrepreneuership dan kemampuan 

mempelajari kitab kuning   di Pesantren Riyadhul Jannah diwujudkan melalui 

kajian dan membekali santri dengan berbagai macam ilmu pengetahuan dan 

keterampilan yang mampu mengembangkan seluruh dimensi keragam santri, baik 

itu bidang kinestetik, linguistic verbal, bidang intellectual quotient (IQ), bidang 

seni-budaya, dan bidang skill motorik.  (3) Hasil metode pembelajaran 

entrepreneuership dan kitab kuning di pesantren Riyadhul Jannah pada alumni 

yang sudah menyelesaikan pendidikannya dapa terlihat dari para alumni yang 

sudah berhasil di masyarakat. Dalam praktik nyata pada pendidikan di pesantren 

Riyadhul Jannah, pesantren memiliki program khusus untuk mempersiapkan para 

santri mencapai kebahagiaan di dunia melalui pekerjaan yang layak di dunia 

melalui entrepreneurship atau wirausaha. 
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Sukirman (2017) dalam penelitiannya yang berjudul, “Jiwa Kewirausahaan 

dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha Melalui Perilaku 

Kewirausahaan.” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh jiwa 

kewiruasahaan dan nilai kewirausahaan terhadap perilaku kewirausahaan untuk 

menciptakan kemandirian usaha.  

Metode yang digunakan dalam menganalisis data menggunakan Analisis 

Jalur (Path Analysis). Sampel dalam penelitian ini 125 pelaku usaha kecil yang 

terdiri dari 45 pelaku usaha kecil batik Pekalongan, 42 usaha kecil makanan khas 

Batu Malang dan 38 usaha kecil keramik Kasongan Bantul Yogyakarta. Analisis 

data menggunakan Structural Equation Modelling (SEM).  

Hasil pengujian menunjukkan bahwa jiwa kewirausahaan mempunyai 

pengaruh secara langsung terhadap perilaku kewirausahaan dan pengaruh tidak 

langsung terhadap kemandirian usaha. Nilai kewirausahaan mempunyai pengaruh 

langsung terhadap perilaku kewirausahaan dan juga berpengaruh tidak langsung 

terhadap kemandirian usaha. Sedangkan perilaku kewirausahaan berpengaruh 

positif terhadap kemandirian usaha. 

2.1.2 Posisi Penelitian (Standing Position) 

Setelah menguraikan pemaparan dari penelitian terdahulu terdapat beberapa 

poin perbedaan dari beberapa segi antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Pendidikan Pemahaman Entrepreneurship dan 

Manajemen Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) Terhadap Tumbuhnya Minat 

Entrepreneurship Guru  (Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri 

Kampus 4 Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan).” Ini memiliki 
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beberapa perbedaan mendasar dari penelitian terdahulu yang relevan atau yang 

sejenis dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mencoba 

mengungkapkan pengaruh pendidikan pemahaman entrepeneurship dan 

manajemen tata kelola koperasi yang ada di pondok pesantren (KOPONTREN) 

terhadap minat entrepeneurship para guru di pondok Gontor putri kampus 4, Dan 

ini berbeda dari penelitian terdahulu yang sejenis yang menganalisis unit usaha di 

suatu pondok pesantren ataupun menganalisis jiwa kewirausahaan suatu pelaku 

usaha.  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda dari penelitian 

yang terdahulu, yang mana penelitian ini menggunakan mix method (metode 

gabungan) yang menggabungkan antara metode kualitatif dengan metode 

kuantitatif, hal ini didasari karena tujuan dari penelitian ini selain untuk 

mengetahui hasil pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen, 

akan tetapi penelitian ini juga menganalisis dan mencoba menguraikan tentang 

sistem manajemen Kopontren yang diterapkan dalam pondok pesantren ini. 

2.2 Deskripsi Teori 

2.2.1 Teori Pendidikan Pemahaman Entrepreneurship 

Pendidikan pemahaman entrepreneurship juga bisa dikatakan sebagai 

pendidikan yang berbasiskan entrepreneurship. Adapun teori-teori mengenai 

Pendidikan pemahaman entrepreneurship atau pendidikan yang berbasiskan 

entrepreneurship menurut beberapa ahli adalah sebagai berikut: 

Menurut Ganefri et al. (2018) Pendidikan pemahaman entrepreneurship 

merupakan proses memfasilitasi individu dengan konsep dan keterampilan untuk 
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dapat mengenali peluang usaha dan memiliki wawasan, percaya diri dan memiliki 

kemampuan bertindak, tidak terkecuali di pendidikan tinggi. Pendidikan 

kewirausahaan didefinisikan sebagai penyampaian pengetahuan kewirausahaan 

kepada siswa dalam hal konsep, keterampilan, perilaku dan dilanjutkan menjadi 

wirausahawan dan menyatakan bahwa Enterprise telah menjadi indikasi 

pertumbuhan ekonomi suatu negara, dampak positif pada pendidikan formal 

Kewirausahaan adalah kemampuan yang diperoleh melalui pendidikan yang 

diperlukan untuk mendeteksi dan mengevaluasi peluang bisnis dengan lebih baik, 

meningkatkan kepercayaan diri terhadap risiko yang dirasakan, dan kesempatan 

kerja. 

Berikut adalah langkah-langkah dalam mengelola pembelajaran 

entrepreneurship, diantaranya;  

1. Pendekatan Pengajaran, merupakan kepercayaan seorang pendidik tentang suatu 

teori pendekatan dan memilihnya menjadi bentuk rancangan mengajarnya.  

2. Rekabentuk Pengajaran, pada tahap ini merupakan sebuah langkah perencanaan 

yang dilakukan oleh pendidik sebelum memasuki kelas. Seperti mengetahui 

objektifitas mata kuliah, pemilihan sumber belajar, pemilihan tugas, dan 

pemilihan modelmetode/teknik mengajar.  

3. kaedah atau metodologi pengajaran merupakan cara (metodologi) pendidik yang 

sitematik bertujuan untuk mencapai tujuan pembelajaran jangka pendek maupun 

jangka panjang.  

4. Strategi pengajaran, tahap ini merupakan pemilihan langkah (sintax) dan 

pendekatan tertentu sesuai dengan kaedah pelaksanaan atau tujuan pembelajaran.  
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5. Teknik Pengajaran. Tahap ini sangat bergantung kepada kemampuan seorang 

pendidik untuk mengimplementasikan langkah-langkah dalam mewujudkan 

tujuan dan proses pembelajaran entrepreneurship. 

6. Kemahiran, tahap ini berkaitan langsung dengan kepakaran atau kemahiran 

pendidik dalam merancang dan menyampaikan informasi dalam proses 

pembelajaran kewirausahaan. 

Sedangkan menurut Tejo Nurseto (2010), Pendidikan entrepreneurship dapat 

dimaknai sebagai pendidikan calon pengusaha agar memiliki keberanian, 

kemandirian, serta ketrampilan sehingga meminimalkan kegagalan dalam usaha. 

Pendidikan entrepreneurship bukanlah pendidikan marketing atau penjualanyang 

mendidik seseorang untuk jadi pedagang, Entrepreneur jauh lebih luas daripada 

sekedar menjadi penjual. 

Ada dua karakter seorang entrepreneur. Pertama entrepreneur sebagai 

creator yaitu menciptakan usaha atau bisnis yang benar-benar baru. Kedua, 

entrepreneur sebagai innovator, yaitu menggagas pembaruan baik dalam 

produksi, pemasaran, maupun pengelola dari usaha yang sudah ada sehingga 

menjadi lebih baik. Lalu apakah sama antara entrepreneur dan pedagang? 

Jawabnya tidak, seorang pedagang belum tentu seorang pengusaha jika ia tidak 

memiliki jiwa creator ataupun innovator dalam berdagang. Seorang pedagang bisa 

jadi hanya peniru, misalkan seseorang melihat orang lain yang berjiwa 

entrepreneur yang membuka usaha restoran jamur yang sama sekali belum ada. 

Calon pedagang tadi mencoba meniru usaha dengan membuka restoran jamur 

ditempat lain dengan cara menunggu dan meniru juga cara penjualan di restoran 
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jamur pertama. Orang semacam ini hanya bisa disebut pedagang, bukan 

pengusaha atau entrepreneur. 

Pendidikan entrepreneur adalah kerangka pendidikan yang mengarahkan 

peserta didik untuk bisa cepat dalam memahami dan menelisik kebutuhan sosial 

sekitar. Peserta didik diharapkan dapat menggali potensi dirinya dengan 

sedemikian mendalam dan serius. Sebab setiap peserta didik itu memiliki potensi 

beragam yang tidak bisa disamakan setiap individunya. Sebab mereka beragam 

dalam memenuhi segala kebutuhan sosial sekitar. 

Menurut Linan (2004) pendidikan kewirausahaan, secara khusus berfokus 

pada attitudes, intention, dan proses firm-creation. Dan menurutnya pula 

pendidikan kewirausahaan adalah sebagai keseluruhan aktivitas pendidikan dan 

latihan dengan atau tanpa sistem pendidikan yang mencoba mengembangkan 

keinginan peserta untuk melakukan perilaku kewirausahaan atau beberapa elemen 

yang berpengaruh terhadap kenginan tersebut seperti pengetahuan kewirausahaan 

(entrepreneurial knowledge), ataupun feasibility (pertimbangan individu apakah 

usahanya mudah dicapai). Keinginan atau niat seseorang untuk melakukan 

tindakan memiliki hubungan terhadap perilaku seseorang. Perilaku tersebut 

merupakan hasil dari proses psikologi yang akan mempengaruhi individu untuk 

mengambil keputusan dalam memulai sesuatu. 

Dengan kata lain, pemahaman, keyakinan dan niat individu untuk melakukan 

kegiatan wirausaha dapat dikembangkan melalui pendidikan kewirausahaan. 

Meningkatnya pemahaman, keyakinan (efficacy) serta niat (intention) individu 

untuk melakukan kegiatan wirausaha dengan adanya pendidikan kewirausahaan 
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dapat dijelaskan menggunakan teori persepsi. 

Dan menurut Kholifah & Nurtanto (2016) pendidikan pemahaman 

entrepreneurship atau bisa dikatakan pendidikan kewirausahaan merupakan salah 

satu media yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai entrepreneurship pada 

generasi muda sehingga jiwa dan semangatnya dapatlebih kompetitif dalam 

menghadapi persaingan di era Masyarakat Ekonomi ASEAN. Peran Pendidikan 

Kewirausahaan sangat diperlukan untuk menyiapkan semangat generasi muda 

agar menjadi pelaku aktif dan partisipatoris dalam revolusi wirausaha menuju 

perubahan yang positif dan abadi. 

Dilihat dari standar nasional pendidikan (SNP) yang menjadi acuan 

pengembangan kurikulum (KTSP), pendidikan kewirausahaan juga termasuk 

dalam materi yang harusdiajarkan dan dikuasai serta direalisasikan oleh peserta 

didik dalam kehidupan sehari-hari. Sejauh ini, pendidikan kewirausahaan di 

sekolah selama ini baru menyentuh pada tingkatan pengenalan norma atau nilai-

nilai, dan belum pada tingkatan internalisasi dan tindakan nyata dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, berlakunya sistem desentralisasi berpengaruh pada berbagai 

tatanan kehidupan, termasuk pada manajemen pendidikan yaitu manajemen yang 

memberi kebebasan kepada pengelolaan pendidikan. 

Perlunya kebebasan dalam pengelolaan pendidikan diharapkan mampu 

menemukan strategi pengelolaan pendidikan yang lebih baik, sehingga mampu 

menghasilkan output pendidikan yang berkualitas baik dilihat dari kualitas 

akademik maupun non akademik. Kualitas akademik yang dimaksud adalah 

kualitas pesertadidik yang terkait dengan bidang ilmu, sedangkan kualitas non 
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akademik berkaitan dengan kemandirian untuk mampu bekerja di kantor dan 

membuka usaha/lapangan kerja sendiri. Dengan kata lain lulusan pendidikan 

diharapkan memiliki karakter dan perilaku wirausaha yang tinggi. 

Menurut Katz (2003), pendidikan kewirausahaan meliputi pengembangan 

kurikulum, elemen fundamental, dan publikasi naskah. Pengembangan kurikulum 

memerlukan bentuk desain khusus. Pengembangan elemen mendasar berkaitan 

dengan pertumbuhan abadi dan petugas keuangan perbaikan infrastruktur dari 

sebuah sekolah bisnis. Pengembangan publikasi mengacu pada peningkatan 

ketersediaan buku teks dan buku audiensi umum pada topik dan untuk 

pengembangan prestasi akademik di bidang penelitian kewirausahaan. Ketiga 

proses tersebut merupakan fitur utama dari pengembangan pendidikan 

kewirausahaan. 

Dan Maguni (2014) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pendidikan 

pemahaman entrepreneurship atau pendidikan kewirausahaan, menurutnya 

pendidikan kewirausahaan tidak bisa lepas dari proses pembelajaran 

kewirausahaan (Entrepreneurial Learning). Pendidikan dan latihan, mentoring dan 

belajar dari pengalaman merupakan faktor pembentuk pembelajaran 

kewirausahaan yang signifikan. 

Prinsip dasar dalam pendidikan kewirausahaan adalah mereka harus dibuat 

tertarik dan termotivasi, kedua mereka harus bisa dibuat melihat adanya 

kesempatan untuk bisnis yang menguntungkan (opportunity factors), ketiga, 

mereka harus memiliki beberapa keahlian seperti social skill, indutrial skill, 

organizasional skill dan strategic skill. Nama program yang bisa dikembangkan 
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seperti Entrepreneurship Orientation and Awareness Programs, New Enterprise 

Creation Programs dan Survival and Growth Programs for Existing 

Entrepreneurs. 

Menurut Dainuri (2019), pendidikan entrepreneurship merupakan salah satu 

bentuk aplikasi kepedulian dunia pendidikan terhadap kemajuan bangsanya. Di 

dalam pendidikan kewirausahaan diperlihatkan di antaranya adalah nilai dan 

bentuk kerja untuk mencapai kesuksesan. pendidikan kewirausahaan adalah 

pertolongan untukmembelajarkan manusia sehingga mereka memiliki kekuatan 

pribadi yang dinamis dan kreatif sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia 

yang berdasarkan pancasila. menumbuhkan jiwa kewirausahaan merupakan salah 

satu hal yang penting menjadi kesempatan kerja, pendapatan dan kesejahteraan 

bagi setiap orang/individu. 

Menurut Fadlullah (2011), pendidikan enterpreneurship adalah 

mengembangkan konsep pendidikan holistik, yakni mendidik manusia seutuhnya. 

Meliputi 4H (Head, Hand, Health, dan Heart). Selaras dengan empat pilar 

pendidikan rumusan UNESCO, yaitu: (1) Learning to know (2) Learning to do (3) 

learning to be (4) Learning to live together. 

Landasan teoritik pendidikan enterpreneurship tidak lepas dari diskusi klasik 

para ahli tentang natur versur nurtur. Apakah enterpreneurship itu dilahirkan atau 

diajarkan? Faktor utama yang melatarbelakangi munculnya pendidikan 

enterpreneurship itu sendiri adalah semakin pesatnya angka lulusan yang menjadi 

pengangguran sehingga bermuara terhadap daya saing ekonomi yang semakin 

menurun. Enterpreneurship yang dipraktekkan di dalam sebuah organisasi yang 
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mapan, seperti sekolah disebut corporate enterpreneurship atau intrapreneurship 

yang mulai diperkenalkan pada tahun 1976. 

Sedangkan menurut Hendro (2011) bahwa pendidikan enterpreneurship 

merupakan suatu konsep pembelajaran yang terpadu yang dirancang khusus bagi 

mahasiswa untuk mempelajari konsep, taktik, strategi, dan pengetahuan mengenai 

cara memulai usaha serta mengubah pola pikir dan paradigma mengenai 

kewirausahaan. 

Nilai-nilai enterpreneurship seharusnya mulai diintegrasikan di lingkungan 

sekolah mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga pendidikan 

menengah atas serta pendidikan nonformal. Dengan kata lain bahwa Pendidikan 

wirausaha (enterpreneurship) harusnya sudah mulai diajarkan pada saat masih TK 

dan SD, sehingga nantinya anak-anak bisa langsung memutuskan jalan hidupnya 

untuk menjadi pengusaha atau pencipta lapangan kerja. “Wirausaha yang berhasil 

adalah seorang yang bisa memasarkan peluang atau gagasan menjadi sesuatu yang 

bisa dipasarkan dan menghasilkan nilai (value) berupa keuntungan (profit)”. 

Dan menurut Rahmadani et al., (2018) pendidikan kewirausahaan adalah 

usaha terencana dan aplikatif untuk meningkatkan pengetahuan, intensi (minat) 

dan kompetensi peserta didik utnuk mengembangkan dirinya dengan diwujudkan 

dalam prilaku kreatif, inovatif dan berani mengelola risiko. Pendidikan 

kewirausahaan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua variabel yakni intense 

kewirausahaan dan pengembangan wirausaha. Dan menurutnya lagi pendidikan 

kewirausahaan di perguruan tinggi bertujuan untuk memudahkan pemahaman 

tentang “warna” program pendidikan entrepreneurship di perguruan tinggi, 
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dengan demikian dapat dilakukan dengan pendekatan intense kewirausahaan dan 

pengembangan wirausaha. 

2.2.2 Teori Manajemen Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN)  

Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) juga bisa disebut sebagai Unit 

usaha dipondok atau juga disebut Koperasi sekolah. Adapun teori-teori mengenai 

manajemen unit usaha dipondok pesantren atau Koperasi sekolah menurut 

beberapa ahli adalah sebagai berikut: 

Menurut Sudarsono dan Edilius (2000), koperasi adalah suatu organisasi atau 

lembaga ekonomi modern yang mempunyai tujuan, mempunyai system 

pengelolaan, mempunyai tata tertib organisasi bahkan mempunyai asas dan sendi-

sendi dasar. 

Sedangkan menurut Rusnani (2012) koperasi sekolah juga bisa disebut Unit 

produksi sekolah merupakan suatu komponen schoolpreneurship yang dapat 

menjadi wadah ntuk mengembangkan potensi sekolah dalam bidang 

kewirausahaan. Menurutnya lagi unit produksi sekolah merupakan suatu aktivitas 

bisnis yang dilakukan secara berkesinambungan dalam mengelola sumber daya 

sekolah  sehingga dapat menghasilkan produk dan jasa yang mendatangkan 

keuntungan. (h. 340) 

Prinsip pelaksanaan koperasi menurut Rusnani yang harus diperhatikan 

sebagai berikut: (1) koperasi adalah suatu alternative yang dikembangkan dengan 

harapan dapat meningkatkan mutu para lulusan atau alumni; (2) penyelenggaraan 

koperasi dimaksudkan untuk mendapatkan keahlian professional; (3) koperasi 

adalah salah satu cara dalam memaksimalkan sumber daya yang dimilki oleh 
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sekolah; (4) koperasi dikelola dengan profesional dalam acuan prinsip manajemen 

bisnis; (5) koperasi dituntut dapat mendukung dan tidak mengganggu kegiatan 

belajar dan mengajar; (6) kegiatan atau aktivitas unit produksi yang layak dapat 

digunakan sebagai sarana belajar (learning by doing); (7) laba dari koperasi dapat 

dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran di sekolah dan meningkatkan 

kesejahteraan para warga sekolah; (8) pembagian laba hasil kegiatan dikelola dan 

disesuaikan dengan keputusan manajemen dengan adil dan secara professional; 

(9) koperasi agar digunakan untuk salah satu tolak ukur keberhasilan sekolah 

dalam menjalankan fungsi menyiapkan tenaga kerja jenjang menengah. (h. 341) 

Menurut Iin Nurbudiyani (2013) yang dimaksud koperasi sekolah adalah 

Koperasi yang anggotanya para warga sekolah dari suatu sekolah yang berfungsi 

sebagai wadah untuk mendidik tumbuhnya kesadaran koperasi dilingkungan 

siswa. Lebih lanjut lagi Iin menjelaskan ciri-ciri koperasi sekolah adalah: (1) 

Koperasi sekolah didirikan dalam rangka kegiatan belajar mengajar para siswa; 

(2) Anggotanya adalah kalangan warga sekolah yang bersangkutan; (3) 

Disyaratkan berbadan hukum; (4) Berfungsi sebagai laboratorium pengajaran 

koperasi di sekolah. (h. 74) 

Menurutnya dengan didirikannya koperasi sekolah dapat memberikan 

manfaat bagi siswa sebagai berikut; (1) Dapat digunakan sebagai sarana untuk 

belajar berorganisasi, menjalankan usaha untuk mensejahterakan anggota;           

(2) Dapat memenuhi segala kebutuhan alat-alat pelajaran; (3) membentuk sikap 

mental yang baik, berdisiplin dan jujur dikalangan siswa; (4) Melatih siswa untuk 

biasa menabung; (5) Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) diakhir tahun; 
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(6) Melatih jiwa wirausaha dikalangan siswa; (7) Menumbuhkan kompetensi 

siswa terhadap pemahaman sikap dan keterampilan berkoperasi untuk bekal hidup 

di masyarakat; (8) Bagi pengurus memberi pengalaman untuk memimpin dan 

mengendalikan organisasi dan bisnis. (h. 75) 

Lalu menurut Syamsuri (2020) dalam penelitiannya ia berpendapat bahwa 

Koperasi pondok pesantren adalah sebagai salah satu lembaga ekonomi yang 

berada di desa, yang ditujukan sebagai tempat kegiatan ekonomi untuk warga 

pesantren dan masyarakat sekitar pondok yang memerlukan bantuan. Oleh itu 

konsep yang dipakai tidak jauh berbeda dengan Koperasi Unit Desa (KUD) atau 

koperasi kampung. Sedangkan dari segi yang lain, kopontren sebagai tempat 

belajar bagi para santri-santrinya dan diharapkan agar alumni dari pesantren bisa 

berwirausaha dan berdikari dalam menjalankan ekonomi dan dalam waktu yang 

sama kopontren juga dapat mengembangkan aktivitas ekonomi agar mampu 

memenuhi keperluan dan kepentingan ekonomi untuk para santri maupun 

masyarakat sekitar pondok. Oleh yang demikian konsep yang digunakan di 

kopontren ialah koperasi sekolah. 

Kopontren dapat berkembang dengan pesat, ini karena di dalamnya terdapat 

nilai dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Kopontren tidak hanya 

menanamkan perilaku dalam berwirausaha saja, tetapi kopontren juga berusaha 

untuk mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Hal itu karena kopontren 

melaksanakan prinsip muamalat yang sesuai dengan nilainilai pesantren, amalan 

itu berlandaskan pada ajaran Islam yaitu ibadah yang bertujuan pembinaan taqwa. 

Beribadah bukan hanya tertumpu kepada satu amalan ukhrawi saja (akhirat), 
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tetapi dalam transaksi bisnis juga boleh diniatkan untuk beribadah. Arti ibadah 

mencakupi segala apa-apa yang dicintai Allah dan diredhai, baik dalam bentuk 

ucapan, perbuatan, yang jelas dilihat maupun yang tersembunyi. Berkoperasi 

merupakan aplikasi pelaksanaan mua’amalat yang apabila dijalankan sesuai 

dengan syara’ Islam, maka kegiatan berkoperasi juga termasuk dalam makna 

beribadah. 

Dalam pelaksanaannya nilai-nilai yang dipupuk dalam kopontren ialah 

ajaran-ajaran yang dapat membentuk para pelakunya untuk hidup bermasyarakat, 

senantiasa menjaga ukhuwah persaudaraan antara satu dengan yang lainnya dan 

semua itu berdasarkan mengharapkan keridhaan Allah SWT.  Hal itu disebabkan 

sistem nilai yang melatarbelakangi  kehidupan  kopontren sepenuhnya 

berpandukan pada sistem nilai ajaran Islam yang bersumber pada:  

a. al-Qur’an sebagai sumber utama   

b. al-Hadith Nabawi sebagai sumber yang kedua setelah al-Quran  

c. Amalan para sahabat Nabi (al-Khulafaa’ al-Rashidin)  

d. Pemikiran klasik beberapa ilmuan Islam  

e. Pemikiran atau tulisan ilmuan Islam kontemporari.  

f. Pemikiran di kalangan para ilmuan moden samada barat atau timur. 

Sedangkan menurut Yulia Bherlinda (2018) dalam penelitiannya ia 

memaparlan bahwa koperasi sekolah merupakan bagian dari unit usaha sekolah 

yang menjadi salah satu komponen schoolpreneurship. Pengelolaan koperasi 

menjadi dasar salah satu usaha sekolah dalam mengelola sumber daya sekolah 

yang berpotensi untuk diberdayakan. Beberapa tahap pengelolaan koperasi 
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sekolah meliputi tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan tahap 

pengawasan. (h. 85) 

Menurut Burhanuddin R (2016) Kopontren adalah koperasi yang didirikan di 

lingkungan pondok pesantren guna menunjang seluruh kebutuhan warga yang 

berada di dalamnya. Namun demikian, dalam perkembangannya saat ini 

Kopontren tidak hanya melayani kebutuhan warga pondok namun juga kepada 

masyarakat sekitarnya. Oleh karena itu maka, eksistensi Kopontren dapat ditinjau 

melalui tiga dimensi. Pertama, sebagai pendukung mekanisme kehidupan 

ekonomi Ponpes. Kedua, sebagai pembinaan kader koperasi pedesaaa. Ketiga, 

sebagai stimulator sosio-ekonomi masyarakat desa di sekitar Ponpes. Dewasa ini, 

Kopontren telah berkembang dan menjadi semacam representasi lembaga 

ekonomi santri yang diinisiasi secara bottom up dengan ciri kemandirian yang 

khas. (h.01) 

Menurut penelitian Marsudi, Usman Arief, Siti Zahrok (2011), Koperasi 

Pondok pesantren atau lebih dikenal dengan istilah “Kopontren” adalah sebutan 

untuk koperasi yang didirikan di lingkungan pondok pesantren.  Menurut 

penelitian mereka keberadaan gerakan koperasi di kalangan pesantren sebenarnya 

bukanlah cerita baru, sebab pendiri koperasi pertama di bumi Nusantara adalah 

Patih Wiriatmadja, seorang muslim yang sadar dan menggunakan dana masjid 

untuk mengerakan usaha simpan pinjam dalam menolong jamaah yang 

membutuhkan dana. Tumbuhnya gerakan koperasi di kalangan santri merupakan 

salah satu bentuk perwujudan dari konsep ta’awun (saling menolong), ukhuwah 

(persaudaraan), tholabul ilmi (menuntut ilmu) dan berbagai aspek ajaran Islam 
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lainnya. (h.165) 

Eksistensi Koperasi Pondok pesantren dapat ditinjau melalui tiga dimensi 

yaitu sebagai pendukung mekanisme kehidupan ekonomi Pondok pesantren, 

sebagai pembinaan kader koperasi pedesaan dan sebagai stimulator sosio-ekonomi 

masyarakat desa di sekitar Ponpes. Dewasa ini, Kopontren telah berkembang dan 

menjadi semacam representasi lembaga ekonomi santri yang diinisiasi secara 

bottom up dengan ciri kemandirian yang khas. (h.166) 

Menurut Moh. Mukhsinin Syu’aibi (2017) menyatakan bahwa Koperasi 

pondok pesantren adalah sekumpulan para santri yang bekerja sama untuk 

kepentingan mereka sendiri dan menggunakan modal mereka sendiri. Maka, dapat 

di artikan koperasi pondok pesantren mempunyai asas; dari santri, oleh santri dan 

untuk kesantri. Adapun pengelolaan koperasi ini dikelola santri itu sendiri yang 

dipimpin oleh salah satu ketua dan di awasi oleh pengasuh pondok pesantren. 

Kegiatan usaha kecil di lingkungan pondok peasantren seperti halnya kegiatan 

usaha serupa yang diselenggarakan di luar lingkungan pesantren betapapun, tetap 

perlu direncanakan, diorganisasikan, dan diawasi pelaksanaannya, agar tidak 

mengalami kegagalan. Upaya ini dapat dilakukan dengan menggunakan 

manajemen di dalam pengelolaan usaha tersebut. (h. 57) 

Usaha kecil yang ada di lingkungan pondok pesantren tentu saja sangat 

beragam, baik jumlah maupun jenisnya. Ada usaha di bidang pertanian, industri 

kecil, kerajinan dan ada juga warung (kantin) yang melayani kebutuhan santri dan 

masyarakat sekitar. Usaha-usaha kecil yang seperti ini merupakan kegiatan yang 

sangat banyak manfaatnya.Berkat adanya usaha kecil itu, para santri dan warga 
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pesantren misalnya, dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dari lingkungan 

pondok itu sendiri, disamping akan meningkatkan kesejahteraan bersama, karena 

diorganisasikan melalui “Koperasi Pondok Pesantren” yang sering disingkat 

menjadi Kopontren. 

Kegiatan usaha kecil di lingkungan pondok peasantren seperti halnya 

kegiatan usaha serupa yang diselenggarakan di luar lingkungan pesantren 

betapapun, tetap perlu direncanakan, diorganisasikan, dan diawasi 

pelaksanaannya, agar tidak mengalami kegagalan. Upaya ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan manajemen didalam pengelolahan usaha tersebut. (h. 65) 

Menurut Margareta Lilis Lindawati (2015) Koperasi Sekolah merupakan 

koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggota-anggotanya terdiri 

dari guru dan para siswa dimana dibimbing oleh pembimbing yang terdiri dari 

guru-guru sekolah yang bersangkutan. Koperasi sekolah didirikan dalam rangka 

menanamkan sikap kemandirian siswa untuk berkembang dan terampil dalam 

berwirausaha. dan juga menumbuhkan sikap percaya diri kreatif dan inovatif 

sehingga stelah lulus dapat mengembangkan keterampilan tersebut, lulusan tidak 

hanya pencari kerja tetapi dapat membuka lapangan pekerjaan terutama bagi 

dirinya sendiri. (h. 23) 

Menurut nya lagi koperasi sekolah memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) 

Koperasi sekolah didirikan dalam rangka kegiatan belajar mengajar di sekolah; (2) 

Anggotanya adalah para siswa yang bersangkutan; (3) Mempunyai badan hukum 

dan disahkan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi (KAKANDEPKOP); (4) 

Berfungsi sebagai laboratorium sekolah; (5) Anggotanya terdiri dari para siswa, 
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maka pelaksanaan organisasi dan usahanya dilakukan sepenuhnya oleh para siswa 

dengan bimbingan dan pembinaan dari guru pembina dan Badan Pembantu 

Penyelenggara Pendidikan (BP3) dari sekolah yang bersangkutan. (h. 26) 

Lalu menurut Takbir Lailatul Fitra dan Abdul Rasyid (2016) Koperasi 

Pondok pesantren adalah badan usaha yang berada di pondok pesantren yang 

beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan 

kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi Pondok Pesantren 

(Kopontren) tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan dari pondok 

pesantren tempatnya bernaung. Selain memiliki peran ke dalam berupa 

pemenuhan kebutuhan para santri, keberadaan Kopontren juga penting bagi 

masyarakat sekitar pondok tersebut. 

2.2.3 Teori Tumbuhnya Minat Entrepreneurship 

Tumbuhnya minat entrepreneurship dapat dikatakan juga sebagai minat 

berwirausaha,  berikut adalah beberapa teori minat berwirausaha menurut 

beberapa ahli: 

Menurut Estu Mahanani dan Bida Sari (2018) dalam penelitiannya Minat 

wirausaha adalah gejala psikis untuk memusatkan perhatian dan berbuat sesuatu 

terhadap wirausaha itu dengan perasaan senang karena membawa manfaat bagi 

dirinya. (h. 36) 

Dan mereka juga berpendapat Banyak faktor psikologis yang membentuk 

sikap negatif masyarakat sehingga kurang berminat terhadap profesi wirausaha, 

antara lain sifat agresif, bersaing, egois, tidak jujur, sumber penghasilan tidak 
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stabil, kurang terhormat. Landasan fisiologis orang tua tidak menginginkan anak-

anaknya menerjuni bidang bisnis, menyebabkan masyarakat Indonesia tidak 

termotivasi di dunia bisnis. Namun saat ini, pendapat tersebut berubah, anak muda 

mulai tertarik dengan profesi bisnis yang cukup menjanjikan masa depan yang 

cerah. Hal ini didorong oleh kondisi persaingan dunia kerja yang ketat sehingga 

dituntut untuk mampu menciptakan peluang kerja baru. 

Sehingga mereka menyimpulkan bahwa seseorang yang memiliki minat 

berwirausaha berarti memiliki rasa percaya diri, dapat mengambil resiko, kreatif 

dan inovatif, disiplin dan kerja keras, berorientasi ke masa depan, memiliki rasa 

ingin tahu, jujur dan mandiri. (h. 36) 

Nielmasari (2014), dalam penelitiannya mengemukakan bahwa minat 

berwirausaha adalah keinginan, ketertarikan serta kesediaan  untuk bekerja keras 

atau berkemauan keras dengan adanya pemusatan perhatian untuk berusaha 

memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut akan resiko yang dihadapi, 

senantiasa belajar dari kegagalan serta selalu berupaya mengembangkan usaha 

diciptakannya. (h.40) 

Pendapat ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ajah Supardi (2015), 

yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan minat berwirausaha adalah 

keinginan, ketertarikan serta kesediaan untuk bekerja keras atau atau berkemauan 

keras dengan adanya pemusatan perhatian untuk berusaha memenuhi kebutuhan 

hidupnya tanpa merasa takut akan resiko yang akan dihadapi, senantiasa belajar 

dari kegagalan yang dialami, serta mengembangkan usaha yang diciptakannya. (h. 

26) 
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Taormina dan Sammi (2007) mengemukakan bahwa minat berwirausaha 

adalah kecenderungan hati dalam diri subjek untuk tertarik menciptakan suatu 

usah baru yang kemudian mengorganisir, mengatur, menanggung resiko dan 

mengembangkan usaha yang diciptkannya tersebut. (h. 201) 

Mereka mengemukakan bahwa seseorang akan paling termotivasi menjadi 

entrepreneurship oleh empat hal berikut: (1) keinginan untuk penghasilan yang 

lebih tinggi; (2) keinginan untuk bersenang-senang; (3) kebutuhan akan prestasi; 

dan (4) keinginan untuk memberikan kontribusi langsung pada keberhasilan suatu 

usaha. (h. 206) 

Dan menurut dari pendapat Budiati, Yani, dan Universari (2012) Minat 

menjadi wirausaha (entrepreneurship) didefinisikan sebagai keinginan seseorang 

untuk bekerja mandiri (self-employed) atau menjalankan usahanya sendiri. 

Mereka juga yang menyatakan bahwa minat mahasiswa menjadi wirausaha dibagi 

dalam empat kelompok yaitu: (h. 89) 

1. Minat untuk memulai wirausaha dalam jangka waktu dekat, 

2. Minat untuk memulai wirausaha dua tahun mendatang, 

3. Minat untuk memulai wirausaha untuk jangka panjang, dan 

4. Tidak memiliki minat berwirausaha. 

Menurut Nadhira Ulfa dan Maftukhatusolikhah (2015) yang dimaksud dengan 

minat wirausaha (entrepreneurship) adalah keinginan, ketertarikan serta kesediaan 

untuk bekerja keras atau berkemauan keras dengan adanya pemusatan perhatian 

untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut akan resiko 

yang akan dihadapi, senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami, serta 
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mengembangkan usaha yang diciptakannya. Minat wirausaha tersebut tidak hanya 

keinginan dari dalam diri saja, tetapi harus melihat ke depan dalam potensi 

mendirikan usaha. 

Minat berwirausaha muncul karena didahului oleh suatu pengetahuan dan 

informasi mengenai wirausaha yang kemudian dilanjutkan pada suatu kegiatan 

berpartisipasi untuk memperoleh pengalaman di mana akhirnya muncul keinginan 

untuk melakukan kegiatan tersebut. Minat berwirausaha tidaklah dimiliki begitu 

saja oleh seseorang, melainkan dapat dipupuk dan dikembangkan. (h. 05) 

Dan menurut Citra Savitri dan Wanta (2017) minat berwirausaha 

(entrepreneurship) adalah kemampuan seseorang pada ketertarikan untuk 

meningkatkan kemampuan dalam berbisnis dalam usahanya mengatur, mengelola, 

mengawasi dan melakukan pengendalian pada bisnisnya. Kesuksesan atau 

kegagalan seseorang dalam berwirausaha menjadi tolak ukur seseorang untuk 

mengetahui minat berwirausaha. (h. 100) 

Menurut Miko Polindi (2019) minat entrepreneurship (berwirausaha) adalah 

kecenderungan atau ketertarikan seseorang untuk melakukan kegiatan usaha atau 

bisnis baru dengan senang hati dan memiliki keberanian mengambil resiko, serta 

berlatih dan mencoba mewujudkan dalam prilaku kewirausahaan.  

Kecenderungan atau ketertarikan seseorang untuk melakukan kegiatan 

wirausaha tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Dengan adanya faktor 

tersebut maka diperlukan penurunan demensi ke indikator agar dapat mengukur 

tingkat minat kewiraushaan seseorang. Oleh karena ini penurunan demensi ke 

indikator pada variabel minat berwirausaha dalam penelitian ini akan 
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menggunakan teori yang dikemukakan oleh Segal dan Schoenfeld. Menurut Segal 

dan Schoenfeld dimensi minat berwirausaha ada tiga yaitu: Pertama, attitude 

toward the behaviour (sikap terhadap tingkah laku), dimensi ini merujuk kepada 

kesediaan seseorang untuk terlibat dalam kegiatan entrepreneur dan kesediaan 

untuk mendirikan usaha., Kedua, subjective norm (norma subjektif), deminsi ini 

merujuk kepada ketertarikan seseorang terhadap kewiarushaan dan dukungan 

orang lain untuk berwirausaha., Ketiga, perceived behavioral control, 

(pengendalian prilaku yang dirasakan), dimensi ini merujuk pada kemampuan 

mengevaluasi hasil yang dicapai dan kemampuan menilai usaha yang dilakukan. 

(h. 20) 

Menurut Feriana Budihati (2012), minat berwirausaha adalah keinginan atau 

niat yang ada pada diri seseorang untuk melakukan suatu kegiatan wirausaha 

dengan bekerja keras dan tekun untuk mencapai kemajuan usaha, kesedian untuk 

menanggung macam-macam resiko yang berkaitan dengan tindakan berusaha 

yang dilakukannya. (h. 48) 

Sedangkan menurut Ari Murdiyanto (2019) minat wirausaha adalah 

pemusatan perhatian pada sifat keberanian untuk menciptakan usaha baru. 

Pemusatan perhatian tersebut harus didasari pada rasa senang atau ketertarikan. 

Dalam berwirausaha harus mampu mengorganisir, mengatur, menanggung risiko, 

dan mengembangkan usaha yang diciptakannya tersebut. (h. 05) 

2.2.4 Grand Theory 

2.2.4.1 Pendidikan Pemahaman Entrepreneurship (Variabel X1) 

Pada variabel X1 teori pendidikan pemahaman entrepreneurship peneliti 
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mengutip teori yang dikemukakan oleh Linan (2004), Ia secara khusus berfokus 

pada attitudes, intention, dan proses firm-creation. Dan menurutnya pula 

pendidikan kewirausahaan adalah sebagai keseluruhan aktivitas pendidikan dan 

latihan dengan atau tanpa sistem pendidikan yang mencoba mengembangkan 

keinginan peserta untuk melakukan perilaku kewirausahaan atau beberapa elemen 

yang berpengaruh terhadap kenginan tersebut seperti pengetahuan kewirausahaan 

(entrepreneurial knowledge), ataupun feasibility (pertimbangan individu apakah 

usahanya mudah dicapai). Keinginan atau niat seseorang untuk melakukan 

tindakan memiliki hubungan terhadap perilaku seseorang. Perilaku tersebut 

merupakan hasil dari proses psikologi yang akan mempengaruhi individu untuk 

mengambil keputusan dalam memulai sesuatu. 

Dengan kata lain, pemahaman, keyakinan dan niat individu untuk melakukan 

kegiatan wirausaha dapat dikembangkan melalui pendidikan kewirausahaan. 

Meningkatnya pemahaman, keyakinan (efficacy) serta niat (intention) individu 

untuk melakukan kegiatan wirausaha dengan adanya pendidikan kewirausahaan 

dapat dijelaskan menggunakan teori persepsi. 

Menurutnya lagi pendidikan kewirausahaan dewasa ini dapat diklasifikasikan 

ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: 

1. Entrepreneurial awareness education. Tujuannya adalah meningkatkan 

jumlah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup mengenai 

kewirausahaan, sehingga mereka mempertimbangkan alternatif itu sebagai 

pilihan yang rasional dan dapat dilakukan. Oleh karena itu, kategori 

pendidikan ini tidak secara langsung bertujuan untuk menciptakan 
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pewirausaha. Pendidikan ini mengarah kepada satu atau lebih elemen yang 

menentukan minat seperti pengetahuan kewirausahaan, keinginan atau 

kemungkinan melakukannya. Salah satu contoh dari tipe pendidikan ini adalah 

mata kuliah kewirausahaan yang ada di perguruan tinggi. Dosen tidak 

mencoba untuk mengubah mahasiswanya untuk menjadi pewirausaha, tetapi 

hanya membuat mereka melihat pilihan karir profesionalnya di masa yang 

akan datang dalam perspektif yang lebih luas. Kenyataannya, pendidikan 

kewirausahaan kategori ini sering berhasil sebagai program penyadaran 

mahasiswa untuk menjadi seorang wirausaha. 

2. Education for start-up. Pendidikan ini terdiri dari persiapan sebagai pemilik 

sebuah bisnis konvensional kecil, seperti mayoritas perusahaan baru. 

Pendidikan ini dapat difokuskan terhadap aspek praktik yang spesifik 

berkaitan dengan tahap permulaan: bagaimana mendapatkan pembiayaan; 

peraturan legal; perpajakan dan lain-lain. Partisipan pada tipe pendidikan ini 

biasaya memiliki motivasi yang tinggi akan keberhasilan usahanya, sehingga 

mereka cenderung menunjukkan minat besar terhadap ini perkuliahan. 

Berdasarkan hal itu, pendidikan ini mencoba membentuk minat berwirausaha 

mahasiswa. 

3. Education for entrepreneurial dynamism. Pendidikan ini mencoba 

mempromosikan perilaku kewirausahaan yang dinamis setelah tahapan 

menjadi pebisnis pemula. Oleh karena itu, tujuannya bukan hanya 

meningkatkan minat untuk menjadi pewirausaha, tetapi juga minat untuk 

mengembangkan perilaku yang dinamis untuk memajukan perusahaan yang 
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telah beroperasi. 

4. Continuing education for entrepreneurs. Ini merupakan tipe pendidikan 

kewirausahaan yang terakhir. Pendidikan ini merupakan versi spesial dari 

pendidikan orang dewasa secara umum, dirancang untuk meningkatkan 

kemampuan wirausaha yang telah ada. Biasanya, sulit untuk menarik para 

pewirausaha untuk ikut dalam program semacam ini, karena mereka 

cenderung menilai pendidikan ini sebagai hal yang terlalu umum untuk 

kebutuhan tertentu dari perusahaannya. Salah satu cara yang mungkin 

dilakukan untuk mengatasi masalah ini adalah dengan mengaitkan kategori 

pendidikan ini dengan pendidikan ynag telah disebutkan sebelumnya. Dengan 

demikian diharapkan partisipan pada program sebelumnya lebih berminat 

untuk melanjutkan pendidikan ke tipe pendidikan ini. 

Sehingga dari teori yang dipaparkan diatas dapat disimpulkan bahwa indikator 

untuk teori pendidikan pemahaman entrepreneurship sebagai varaibel X1 

meliputi: Pemahaman akan pengetahuan kewirausahaan (entrepreneurial 

knowledge), feasibility (pertimbangan individu apakah usahanya mudah dicapai), 

keyakinan (efficacy), niat (intention) individu untuk melakukan kegiatan 

wirausaha, sarana prasarana, lingkungan, dan kurikulum. 

2.2.4.2 Manajemen Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) 

(Variabel X2) 

a. Pengertian Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) 

Dan dalam thesis ini peneliti mengambil pendapat tentang teori Koperasi 

Pondok Pesantren (KOPONTREN) atau yang bisa disebut juga sebagai koperasi 
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sekolah sebagai variabel bebas (X2)  milik Iin Nurbudiyani (2013), ia menyatakan 

bahwa koperasi sekolah adalah Koperasi yang anggotanya para warga sekolah 

dari suatu sekolah yang berfungsi sebagai wadah untuk mendidik tumbuhnya 

kesadaran koperasi dilingkungan siswa. Lebih lanjut lagi Iin menjelaskan ciri-ciri 

koperasi sekolah adalah: (1) Koperasi sekolah didirikan dalam rangka kegiatan 

belajar mengajar para siswa; (2) Anggotanya adalah kalangan warga sekolah yang 

bersangkutan; (3) Disyaratkan berbadan hukum; (4) Berfungsi sebagai 

laboratorium pengajaran koperasi di sekolah. (h.74) 

Ia juga menjelaskan bahwa koperasi sekolah adalah koperasi yang didirikan di 

lingkungan sekolah yang anggotanya terdiri atas warga sekolah. Koperasi sekolah 

dapat didirikan pada berbagai tingkatan sesuai jenjang pendidikan, misalnya 

koperasi SD, koperasi SMP, dan SMA/SMK. Koperasi sekolah didirikan dalam 

rangka menanamkan pendidikan pendidikan koperasi kepada siswa agar tujuan 

pengembangan koperasi di Indonesia dapat terwujud. (h. 75) 

b. Tujuan Didirikan Koperasi 

Tujuan didirikan koperasi sekolah adalah untuk memajukan kesejahteraan 

anggota (warga sekolah) pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta 

ikut membangun tata perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat yang adil dan makmur. Menurut SK bersama Departemen 

Transmigrasi dan Koperasi dengan Departemen Pendidikan danKebudayaan, 

tujuan pembentukan koperasi sekolah adalah: (1) Mendidik, menanamkan, dan 

memelihara suatu kesadaran hidup bergotong royong dan setia kawan serta jiwa 

demokratis diantara para siswa; (2) Memupuk dan mendorong tumbuhnya 



44 

 

 

 

kesadaran serta semangat Koprasi dikalangan para siswa; (3) Meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan koperasi dikalangan anggota yang berguna bagi 

para siswa untuk bekal terjun dimasyarakat; (4) Menunjang program 

pembangunan pemerintah di sektor perkoperasian melalui program pendidikan 

sekolah; (5) Membantu dan melayani pemenuhan kebutuhan ekonomi para siswa 

melalui pengembangan pembagian kegiatan usaha. (Nurbudiyani, 2013, h. 75) 

c. Manfaat Didirikan Koperasi dan Pengelolaannya 

Dengan didirikannya koperasi sekolah dapat memberikan manfaat bagi 

siswa sebagai berikut; (1) Dapat digunakan sebagai sarana untuk belajar 

berorganisasi, menjalankan usaha untuk mensejahterakan anggota; (2) Dapat 

memenuhi segala kebutuhan alat-alat pelajaran; (3) membentuk sikap mental yang 

baik, berdisiplin dan jujur dikalangan siswa; (4) Melatih siswa untuk biasa 

menabung; (5) Memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) diakhir tahun; (6) 

Melatih jiwa wirausaha dikalangan siswa; (7) Menumbuhkan kompetensi siswa 

terhadap pemahaman sikap dan keterampilan berkoperasi untuk bekal hidup di 

masyarakat; (8) Bagi pengurus memberi pengalaman untuk memimpin dan 

mengendalikan organisasi dan bisnis. 

Pengelolaan koperasi sekolah dilakukan oleh para siswa dibawah bimbingan 

kepala sekolah dan guru-guru, terutama guru bidang studi ekonomi dan koperasi. 

Tanggung jawab diluar koperasi sekolah tidak dilakukan oleh 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 sebaiknya 
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berbadan hukum seperti koperasi-koperasi lainnya. Status koperasi sekolah yang 

dibentuk di sekolah merupakan koperasi berbadan hukum, yang pengelolaannya 

mengikuti tata cara pengelolaan koperasi yang ditetapkan oleh Kantor Menteri 

Negara Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Pendirian koperasi sekolah 

diharapkan menjadi sarana bagi pelajar untuk belajar melakukan usaha kecil-

kecilan, mengembangkan kemampuan berorganisasi, mendorong kebiasaan untuk 

berinovasi, belajar menyelesaikan masalah dan sebagainya. Untuk itu didalam 

mendirikan koperasi sekolah diperlukan pertimbangan agar selaras dengan apa 

yang diharapkan. (Nurbudiyani, 2013, h. 76) 

2.2.4.3 Tumbuhnya Minat Entrepreneurship (Variabel Y) 

a. Pengertian Minat Berwirausaha 

Pada variabel terikat (y) peneliti mengutip pengertian teori minat wirausaha 

(entrepreneurship) dari Nadhira Ulfa dan Maftukhatusolikhah (2015) yang 

menyatakan bahwa minat wirausaha adalah keinginan, ketertarikan serta 

kesediaan untuk bekerja keras atau berkemauan keras dengan adanya pemusatan 

perhatian untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut akan 

resiko yang akan dihadapi, senantiasa belajar dari kegagalan yang dialami, serta 

mengembangkan usaha yang diciptakannya. Minat wirausaha tersebut tidak hanya 

keinginan dari dalam diri saja, tetapi harus melihat ke depan dalam potensi 

mendirikan usaha. 

Minat berwirausaha muncul karena didahului oleh suatu pengetahuan dan 

informasi mengenai wirausaha yang kemudian dilanjutkan pada suatu kegiatan 

berpartisipasi untuk memperoleh pengalaman di mana akhirnya muncul 
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keinginan untuk melakukan kegiatan tersebut. Minat berwirausaha tidaklah 

dimiliki begitu saja oleh seseorang, melainkan dapat dipupuk dan dikembangkan. 

Indikator minat berwirausaha meliputi: a) pengetahuan, b) kemauan keras 

untuk mencapai tujuan dan kebutuhan hidup, c) keyakinan kuat atas kekuatan 

sendiri, d) sikap jujur dan tanggung jawab, e) ketahanan fisik dan mental, f) 

ketekunan dan keuletan dalam bekerja dan berusaha, g) pemikiran yang kreatif 

dan konstruktif, h) berorientasi ke masa depan, i) Berani mengambil resiko. 

(Siswadi, 2014) 

2.3 Kerangka Berpikir 

Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) merupakan Koperasi yang 

anggotanya para warga pondok itu sendiri yang berfungsi sebagai wadah untuk 

mendidik tumbuhnya kesadaran koperasi dilingkungan para warga pondok. Dalam 

hal ini pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4 telah memiliki 

beberapa unit usaha yang dijalankan dan dikelola langsung oleh para guru 

dipondok itu sendiri, sehingga mereka memiliki tugas selain mengajar juga 

mengelola unit usaha yang diamanahkan kepadanya, lalu pengelolaan koperasi 

yang dipegang para guru juga tetap diawasi dan dipantau langsung oleh pengasuh 

pondok yang mana para guru selalu melaporkan administrasi koperasi kepada 

beliau. 

 Objek dari penelitian ini adalah pelaku unit usaha yang juga merupakan guru 

di Pondok Modern Darussalam Gontor Putri kampus 4 Kecamatan Konda 

Kabupaten Konawe Selatan. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah menganalisis 

terkait pengaruh pendidikan pemahaman entrepreneurship, dan manajemen 
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Koperasi Pondok Pesantren (KOPONTREN) milik Pondok  terhadap minat 

berwirausaha (entrepreneurship) para guru di Pondok Modern Darussalam Gontor 

Putri kampus 4 Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan.  

Data yang dikumpulkan berasal dari hasil observasi, hasil dari angket dan 

studi dokumentasi.  Mengklarifikasi materi data, langkah ini digunakan untuk 

memilih data yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya. 

Mengklarifikasi materi data dapat dilakukan dengan mengelompokkan data yang 

diperoleh dari hasil angket, observasi, dan studi dokumentasi.  dilakukannya 

penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui tehnik-tehnik yang digunakan 

kemudian dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan 

apabila terdapat kesalahan sehingga mempermudah proses penelitian lebih lanjut. 

Menyajikan data yang telah ada di deskripsikan secara verbal kemudian diberikan 

argumentasi dan dapat ditarik kesimpulan. 

Berdasarkan pemikiran tersebut peneliti menganalisa sistem manajemen 

KOPONTREN yang diterapkan di pondok ini dan dalam analisis pengaruh ini 

peneliti menggunakan metode kualitatif, yang kemudian peneliti melanjutkan 

penelitiannya dengan metode kuantitatif untuk menganalisis pengaruh pendidikan 

pemahaman entrepreneurship, dan manajemen unit usaha atau koperasi dipondok 

pesantren Gontor Putri kampus 4 dengan menganalisis secara deskriptif untuk 

mengetahui apakah pendidikan pemahaman entrepreneurship, dan manajemen 

unit usaha atau koperasi dipondok pesantren dapat memberikan pengaruh 

khususnya terhadap tumbuhnya minat wirausaha guru. 
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Sehingga dari hal tersebut diketahui bahwa dalam penelitian ini menggunakan 

mix method (metode gabungan) antara kuantitatif yang menganalisis pengaruh 

antara variabel bebas x1 dan x2 dengan variabel terikat y, dan metode kualitatif 

untuk menganalisis konsep teracherpreneurship berbasis syariah yang diterapkan 

dipondok ini. Yang kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan. 
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2.4 Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan uraian kajian teori di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis 

sebagai berikut: “terdapat pengaruh positif pendidikan pemahaman 

entrepreneurship dan manajemen tata kelola Koperasi Pondok Pesantren 

(KOPONTREN) terhadap tumbuhnya minat entrepreneurship para guru”. Maka 

dengan adanya kedua faktor tersebut akan menumbuhkan pula minat guru dalam 

berwirausaha. 

 

 

 

 

 

 


