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MENIADI ENTREPRENEUR: TANTANGAN DALAM
PERTUMBUHAN PRIBADI

UNTUK MENCAPAI HIDUP YANG BERMAKNA

Jenny Lukito Setiawan
Fakultas Psikologi, Universitas Ciputra, Surabaya

j ennysetiawan@yahoo. com

Abstrak
Entrepreneurship telah diyakini sebagai solusi untuk menciptakan
kemakmuran suatu negara. Karenanya belakangan ini pendidikan
entrepreneurship marak dilakukan di Indonesia. Pendidikan entrepreneurship
tidak hanya dilakukan di leael perguruan tinggi, tetapi juga di beberapa
Sekolah Menengah Atas. Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan
intensi ber-entrepreneur (entrepreneurial intention) pada siswa-siswi SMA
yttng nrcnerapkan pendidikan entrepreneurship. Penelitian ini bersifat
kuantitatif deskiptif. Subyek dalam penelitian ini adalah 7L8 siswa-sixni yang
berasal dari dua sMA yqng mengupayakan pengembangan miiasit
entrepreneur pada siszoa didik melalui program pendidikan entrepreneurship
ya,ry dilakukan. Data dikumpulkan melalui angket dan diolah secara
deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensi ber-entrepreneur pada
sisua-sistpi tersebut berada dalam kategoi tinggi. Tantangan yang muncul
sebagai seorang entrepreneur, persiapan pribadi yang dipeilukin untuk
mengalami learning dan growth agar dapat mencapai kualitas hid.up yang
positif, bertujuan, dan bermakna akan dikupas lebih lanjut dalam artikei iii. '

Keyzoords: pendididikan entreprcneurship, entrepreneurial intention
pertwnbthan pibadi

Pendahuluan
Menyikapi banyaknya pengangguran yang terjadi, termasuk

pengangguran terdidik, belakangan ini semakin banyak institusi pendidikan yang
memasukkan pendidikan entrepreneurship ke dalam program pendidikannya.
Pendidikan entrepreneurship tidak hanya dilakukan di lingkup pendidikan tinggi,
namun juga di tingkat pendidikan yang lebih rendah. Harapan yang ada di b;lik
kebijakan tersebut adalah untuk menanamkan semangat-dan kecakapan
entrepreneurship seiak dini. Pendidikan entrepreneurship yang dilakukan sejak clini
diharapkan akan mamPu mengubah ntindsef siswa-siswi, sehingga sejak muda
mereka telah memiliki keinginan dan intensi untuk ber-entrepreneii (entiepreneurial
intcntion).

Intensi ber-antreltrenettr (cntrepreneurial intention) aclalah suatu konsep
yang set'ing digunakan dalam berbagai studi yang meneliti berbagai model untul
menglrasilkan entreprenettr. Mengingat menjadi seorang entrepreneur bukanlah
sesuatu yang terjadi dalam waktu yang singkat, melainkan melibatkan proses yang

!!! !
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Panjang, maka perilaku ber-entrepreneur dipandang sebagai perilaku yang terencana.
Riyanti (2009) menyatakan bahwa untuk mencapai suatu tujuan, dalarn hal ini
adalah ber-entrepreneur, individu perlu sekali membuat rencana, berusaha, serta
mengarahkan perilakunya agar dapat mencapai tujuan. Intensi adalah hal yang
melandasi adanya perilaku yang terarah ini. Bird (1988: 442, sitat dalam Riyanti,
2009: 40) mendefinisikan konsep ini sebagai "intentionally is a state of mind directing a

person's attention, and therefore experience and action to'ward a specific object (goal) or a

path in order to achieoe something (means)." Dengan demikian intensi ber-entrepreneur'
dapat didefinisikan sebagai keadaan/kondisi pikiran yang mengarahkan perhatian,
pengalaman, dan tindakan seseorang untuk mengarah pada goal menjadi seorang
entrepreneur, atau pada sesuatu yang dapat menolongnya mencapai goal tersebut.

Selanjutnya ]ohnson (2001:137, sitat dalam Nasurdin et ?1., 2009)
menyebutkan bahwa seorang entrepreneur " assunrcs responsibility and ownership in
making things lnppen; is open and able to create noaelty; who manages the risks attached to
the process; and wln has the persistence to see tlrottgh to some identified end-point, euen
ulten faced zuith obstacles and diffculties". Sementara itu Bolton & Thompson (2004: 15),
mengemukakan bahwa seorang entrepreneur adalah "A person w^ho habitually creates
and innoaates to br.tild sometling of recognised aalue around perceiaed opportunities".
Dengan demikian intensi ber-entrepreneur dapat didefinisikan sebagai kondisi
mental yang mengarahkan tindakan individu ke arah perkembangan dan
implementasi suatu konsep bisnis (Bird, L988, sitat dalam Nasurdin et al., 2009).
Intensi ber-entreprenetn' dapat pula didefinisikan sebagai intensi seseorang untuk
rnemunculkan perilaku atau tindakan penciptaan usaha (Grundsten, 2004, sitat
dalam Nasurdin et al., 2009).

Tujuan artikel ini adalah untuk mendeskripsikan intensi ber-entrepreneur'
pada siswa-siswi SMA yang menerapkan pendidikan entrepreneurship. Studi yang
dipaparkan dalam artikel ini merupakan bagian dari studi yang lebih besar yang
nrengukur beberapa variabel yang diperkirakan berkaitan dengan intensi ber-
entreprenew'. Namun untuk kepentingan artikel ini, maka peneliti hanya
memaparkan hasil-hasil yang terkait dengan intensi ber-entrepreneur.

Metode
Subtlek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah siswa-siswi kelas XI dan XII dari SMA X dan Y.
SMA X dan Y merupakan Sekolah Menengah Atas yang menerapkan pendidikan
entrepreneurshlp melalui projek-projek. Dua sekolah tersebut berlokasi di Surabaya
dan Denpasar. Pemilihan kelas XI dan XII dilakukan dengan pertimbangan bahwa
sisr,r,a-siswi tersebut paling tidak telah n-rengikuti proses pendidikan entrepreneursliip
selama 1 tahut-r di kelas X. Mengingat jurnlah siswa yang tidak terlalu banyak pada
kec'lua sekolah tersebut, rnaka sernua siswa diikutsertakan rnenjadi subyek
perrelitiarr ini. Total siswa yang rnenjacii subyek penelitian ini sejumlah 118 orang,
yang terdiri c-lari 54 siswa laki-laki clan 64 siswa perempuan. Total subyek penelitian
tersebar ke clalam 66 siswa kelas IPS dan 52 kelas IPA.
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Alat Ukur
Untuk mengukur intensi ber-entrepreneur, digunakan alat ukur yang

merupakan modifikasi dari alat ukur entrepreneurial intention yang dikembangkan
oleh Pihie (2009) dan Sagiri & Appolloni (2009). Angket terdiri dari 6 item. Enam
item pertama mengukur derajat intensi siswa untuk ber-entrepreneur secara umum.
Skala terdiri dari 6 pilihan jawaban, yang bergerak dari sangat tidak setuju hingga
sangat setuju. Alat ukur ini memiliki reliabilitas alphd cronbach yang tinggi, yaitu
0,8878. Di samping itu terdapat pula enam item tambahan yang mengukur derajat
intensi siswa untuk ber-entrepreneur yang terkait dengan waktu memulai usaha,
setelah lulus SMA, setelah lulus Perguruan Tinggi, setelah mendapatkan
pengalaman kerja, dalam 5 tahun, L0 tahun, dan 15 tahun.

Analisis Data
Pengolahan data yang dilakukan pada studi ini bersifat deskriptif karena

bertujuan untuk mengetahui intensi ber-entrepreneur pada siswa-siswi SMA yang
menerapkan pendidikan entrepreneurship. Selain menghitung mean dan SD, data
yang ada juga dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu Sangat Tinggi,
Tinggi, Sedang, Rendah, dan Sangat Rendah untuk memudahkan pemaknaan data.

Hasil Penelitian
Hasil analisis data terkait intensi ber-entrepreneur dinyatakan dalam tabel

sebagai berikut.

Mean SD Katesori N Persentase

4,71 0,93

Sangat Tinggi 57 48%
Tineqi 36 31o/o

Sedang 19 1.5%

Rendah 5 4%
Sangat Rendah 1 1%

Tabel 1. Intensi ber-entrepreneur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 79% subyek penelitian rnerniliki intensi
berentrepreneur dalarn kategori tinggi dan sangat tinggi. Hanya 5% subyek
penelitian yang tidak atau kurang memiliki intensi ber-entrepreneur, Jika dilihat dari
mean score-nya, maka dapat dikatakan bahwa secara umum siswa-siswi yang
menjadi subyek penelitian ini memiliki intensi ber-entrepreneur yangtinggi.

Tabel 2-7 memaparkan data intensi ber-entrepreneur terkait dengan waktu
ber-enh'epreneul'. Hasil penelitian terkait intensi ber-entrepreneur selelah lulus SMA,
dinyatakan di Tabel 2.

Mean SD Kategori N Persentase
3,75 1,46 Sanqat Tinsei 38 32o/o
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Tinggi 33 280/o

Sedanq 22 19%
Rendah 15 13%
Sangat Rendah 10 8%

Tabel 2. Intensi ber-entrepreneur setelah menyelesaikan stuai ai srraa

Dari Tabel 2 terlihat bahwa 60% subyek penelitian memiliki keinginan yang
tinggi dan sangat tinggi untuk memulai usaha/bisnis pribadi setelah menyelesaikan
studi di SMA. Jika dilihat dari mean score-nya, maka dapat dikatakan bahwa secara
umum keinginan untuk memulai usaha setelah menyelesaikan studi di SMA
tergolong sedang.

Hasil penelitian terkait intensi ber-entrepreneur setelah lulus Perguruan
Tinggr dinyatakan di Tabel3.

Mean SD Kateeori N Persentase
4,63 1.,25 Sangat Tinggi 70 59o/o

Tinssi 29 25o/o

Sedang 10 8%
Rendah 7 6%
Sansat Rendah 2 2%

Tabel 3. Intensi ber-entrepreneilr setelah -enyel""rik"n "t.rdi 
ai nr

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 84% subyek penelitian memiliki
keinginan yang tinggi dan sangat tinggi untuk memulai usaha/bisnis pribadi
setelah menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi. Jika dilihat dari mean ,.&"-.,yr,
secara umum keinginan untuk memulai usaha setelah menyelesaikan studi di
Perguruan Tinggi tergolong tinggi.
penelitian yang kurang atau tidak
menyelesaikan pendidikan tinggi.

Yang menarik adalah, hanya 8% subyek
memiliki keinginan ber-entrepreneur setelah

Hasil penelitian terkait intensi berentrepreneur setelah mendapatkan
pengalaman kerja dinyatakan di Tabel4,

Mean SD Kategori N Persentase
4,23 1.,52 Sangat Tinggi 59 50o/o

Tinesi 29 250/o

Sedang 10 8%
Rendah 11 9%
Sangat Rendah 9 B%

Tabel 4. Intensi berentrcprefl u ff setelah mendapatkan pengal"aman bekerja

Proceedings Temu llmiah Nasional | 295



Tabel di atas menunjukkan bahwa ada 75% subyek penelitian yang memiliki intensi
tinggi dan sangat tinggi untuk ber-entrepreneur setelah mendaputku.r pengalaman
bekerja di perusahaan. Hanya 17% subyek penelitian yang tidak setuju uturifr* itr.
Secara- umum keinginan mereka untuk memulai usaha/bisnis setelah rnendapatkan
pengalaman kerja tergolong sedang. Jika dibandingkan dengan intensi untuk ber-
entrEreneur setelah lulus perguruan tinggi, tampaknya intensi ber-entrepreneur
setelah mendapatkan pengalaman kerja ini lebih rendah 

-

Hasil penelitian terkait intensi ber-entrepreneur dalam 5 tahun ke depan
dipaparkan dalam Tabel 5.

Mean SD Kategori N Persentase
3,88 1,,51, Sangat Tinggi 44 37o/o

Tinggi 24 20o/o

Se4ang 26 22%
Rendah 17 14%
Sangat Rendah 7 6%

Tabel 5. Intensi ber-entrepreneurdalam limit"hr. t" depu.

Dari tabel di atas, terlihat bahwa bahwa lebih dari separoh subyek penelitian
memiliki intensi tirggr dan sangat tinggi untuk memulai usaha/bisnis dalam 5
tahun ke depan. Secara umum keinginan mereka untuk memulai usaha dalam 5
tahun ke depan adalah sedang mengarah ke tinggi.

Hasil penelitian terkait intensi ber-entrepreneur dalam 10 tahun ke depan
dipaparkan dalam Tabel 5.

Mean SD Kategori N Persentase
3,16 1,54 Sangat Tinggi 25 27%

Tinggi 24 20%
Sedang 28 24%
Rendah 18 150/o
Sangat Rendah 23 1.90/o

Tabel 6. Intensi b er- entr ep r eneur aur"*@

Secara umum mereka intensi mereka untuk memulai usaha dalam 10 tahun
ke depan berada dalam kategori sedang, yang mengaralr ke rc.ndah. Dari tabel cli
atas, terlihat bahwa bahwa ada sekitar 34% subyek plnelitian vang memiliki intensi
rendah dan sangat rendah untuk ber-entrepreneur dalam 10 tahun k-e depan.

Hasil penelitian terkait intensi ber-entetprenetff clalanr 15 tahun ke depan
dipaparkan dalam Tabel 7.
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Mean SD Kategori N Persentase
2,7L '1,,64 Sanqat Tinesi 21. 18%

Tinesi 16 14%
Sedang 20 17%
Rendah 21 L8o/o
Sangat Rendah 40 340/o

Tabel 7. Intensi ber-entrepreneur d,alam tS tahun ke depan

Dari tabel di atas, terlihat bahwa bahwa lebih dari 50% subyek penelitian
memiliki intensi yang rendah dan sangat rendah untuk ber-entrepreiteur-dalam 13
tahun ke depan. Secara umum keinginan untuk memulai usaha dalam 15 tahun ke
depan tergolong rendah.

Diskusi
Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa-siswi SMA X dan y memiliki

intensi yang tinggi untuk ber-entrepreneur. Jika dilihat dari waktu rnemulai
entrepreneurship, r;:taka mereka memiliki kecenderungan intensi untuk memulai
entrepreneurship setelah menyelesaikan pendidikan cli perguruan tinggi, atau kurang
lebih dalam 5 tahun mulai dari saat penelitian ini clilakukan.

Hasil di atas merupakan hal yang menggernbirakan dan melegakan karena
intensi betentrepreneur diyakini sebagai prediktor periiaku entrepienettrinl clan
aktivitas entrepreneurial (Krueger et al., 2000; sitat dilam Nasurd.in, et al. 2009).
Dikatakan bahwa intensi ber-entrepreneur adalahkondisi pikiran yang mengarahkan
tindakan individu 1ntyk mengembangkan dan mengimpiementaiikan rrut, konsep
bisnis yang baru (Bird, 1988, sitat dalam Nasurdin, et al. 2009). Dengan demikian
adanya intensi yang tinggi untuk bercntrepreneur akan mendoron[ siswa-siswi
tersebut untuk mengakfualisasikan intensi yang ada. Kondisi ini akan-menciptakan
solusi bagi bangsa Indonesia karena akan menciptakan lebih bany ak entreprenetn. dj
masa depan.

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa siswa-siswi SMA X dan y memiliki
intensi tinggi betentrepreneur jtga menggembirakan sekolah. Selain hal ini aclalah
kontribusi dari orangtua sebagai model bagi anak, hasil penelitian ini dapat
mengindikasikan adanya pengaruh positif dari pendidikan intreprenetrrship yang
dilakukan di sekolah. Proses pendidikan entreprenettrslip yang dilakukan ai bUa X
dan Y berhasil menginspirasi siswa-siswi untuk ber-entrcpi.eneur.

Ketika Proses pendidikan telah mendorong siswa siswi untuk menLiliki tujuan
hiclup atau rencana hidup untuk menjadi seorang entreprenetu. Hal ini clapat
rneniadi suatu goal dalam hidupnya dan membuat hidupnya memiliki arah. Hal ini
strngat berbeda dibandingkan dengan siswa-siswi yang tidak memiliki tujual, dan
rnenjalani proses penciidikannya hanya sebagai aliran kehiclupan; selepas SMp,
rnemasuki SMA, kemudian masuk Perguruan Tinggi dan bekerja. Aclanya tujuan
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hidup atau rencana hidup ini merupakan salah satu dimensi dari pst1clrclogical zttell-
being (Ryff and Keyes, cited in seifeit, 2005). Ryff dan Keyes meyakini bahwa ketika
seseorang memiliki tujuan dan arah dalarn kehidupannyu, *uku ia merniliki well-
being yang lebih baik, dibandingkan dengan indivldu yang tidak memiliki tujuan
hidup.

- Kourilsky et 
-al. 

(2008) menyatakan bahwa pendidikan entreprenettrship pada
kaum muda tidak hanya memberi kontribusi pada mobilitas sosial, komunitas, danpertumbuhan ekonomi, namun juga memberi keuntungan pribadi bagi peserta
didik' Pendidikan entrepreneurship rnerniliki pengaruh yang besar dalam kehidupan
siswa-siswi, berdampak besar tidak hanya padi kehiiupan sekarang tetapi untuksePalill8 kehidupan karena mempengaruhi pola pikir dan tindakan. Melalui
pendidikan entrepreneurship, peserta didik belajir dan berlatih akan kemandirian,
tanggung jawab, kooperasi, kepemimpinan, serta kemampuan mengenali peluang,menciptakan peluang serta bertindak. Dengan 

^ 
demikianl p".,aiaiU.,

entrEreneurship telah memberikan suatu tantangan dan stimulasi bagi pritadi siswa-
siswi untuk mengalami learning and growth

Mempersiapkan siswa-siswi untuk memiliki mindset berentrepreneur ad6lah
sesuatu yang positif. Namun menjadi argumen dari penulis bahwa pendidikan
entrepreneurship belum selesai ketika siswa-siswi memititi intensi untuk ber-
entrepreneur. Pendidikan perlu mempersiapkan anak didik untuk mengalami
pertumbuhan pribadi dan menemukan makna hidup melalui entrepreneurslip
juga'Tidak jarang ditemui bahwa seseorang terjun daiam dunia entrepreneurship
dengan keinginan lntuk mendapatkan kes-uks"rurr, ,.".rdapatkan uang banyak,menjadi bos bagi lirt lgndTi. Dengan demikian keterampilan yang iiu.gguppenting adalah ketrampilan berbisnis, tanpa memperhatikan uagaimf.ra dirinya
dapat menciptakan nilai bagi orang lain. Karena itu men;adi ai.gumen peneliti
bahwa pendidikan enh.'epreneurship 

-pe.rlu- 
menolong anak didik rlntuk bergerak

melampaui diri (beyond self) dan memikirkan nilai (ialu) yang dapat diberikannya
kepada orang lain.

D-ari berbagal 
-definrsi 

entrepreneurship yang dikemukakan oleh Kao (sitatdalam Lupiyoadi, 2004:3), Hisrich et al. lzoos: a;] hlton & Thompson (2004: 16),setiawan (2008) menyimpulkan bahwa di dalam entrepreneurship terdapat proseskreasi dan inovasi.- Di clalam entreprenern'slip terclapat penemuan clan penciptaanpeluang, serta adanya kesediaan mengambit iisitt. Selain itu cli clalam
entrepreneurship terdapat penciptaan sesuatuyang bernilai sebagai output yang tidak
terbatas pada uan8, tetapi pada kepuasan individu dan kesejahteraan masyarakat.
Karenanya, meniadi argumen penulis bahwa pendidikan entreprenettrship perlusekali menanamkart L'nlrte yang lebih besar clari sekeclar kesuksesan materi ataukebebasan pribadi. Pen_c-lidikan etrtre1trenurrshiyt perlu sekali menololg ar-rak didikuntuk mengenali pribaclinya clan memberi koniritusi bagi sekitamya rielalui usahaentrepreneurshipnya sel-ringga membuat hiriupnya lebih bennakni. Hal ini clapatdilakukan baik melaIr-ri organisasi profit m.tLrPun non_profit.
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Clark et al. (20L2) menawarkan model yang menurut penulis dapat digunakan
untuk menuntun siswa didik secara sistematik mengalami proses pertumbuhan
untuk hidup yang lebih bermakna, dengan cara mengeksplorasi diri dan
lingkugannya. Dengan mengacu pada model bisnis yang terdiri dari 9 kornponen,
Clark et al. dalam Personal Business Model " mengajak individu-individu untuk
mengeksplorasi keV resources, kry actiaities, custonrcr, zsalue, channels, custonter
relationships, key partner, reuenLte and benefts, dan cost yang ada padanya. Key resout'ces
menyangkut siapa diri mereka, dan apa yang mereka miliki, termasuk di dalamnya
minat diri, kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki, kepribadian mereka. Key
actiaities terkait dengan apa yang mereka kerjakan. Custonw', berkaitan dengan siapa
yang mereka tolong. Value, menyangkut apa yang bisa mereka lakukan untuk
menolong orang lain tersebut. Chnnnels, terkait dengan bagaimana orang-orang
mengenal mereka, bagaimana mereka'mengirimkan' banfuan tersebut, bagaimana
orang-orang mengenal mereka dengan value yang dimiliki; Customer relationships,
terkait dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain yang menjadi
customer. Key partner adalah orang-orang yang mendukung mereka misalnya
dengan motivasi, nasihat, kesempatan, bimbingan, dll. Reaentte and benefits, terkait
dengan aPa yang mereka dapatkan dari aalue yang sudah mereka ciptakan untuk
menolong orang lain. Cosl terkait dengan apa yang mereka berikan untuk menolong
orang lain, misalnya waktu, energi, uan& dan sebagainya.

Menurut Clark et al. (2012), Personal Busines Model dapat berperan sebagai peta
relasi (relationship map) yang menunjukkan siapakah diri kita, apa yang kita lakukan
dan bagaimana kita melakukannya, terkait dengan bagaimana kita menolong orang
lain atau komunitas yang lebih besar, melalui tujuan. Karenanya, dengan
menggunakan model yang dipaparkan oleh Clark et al. (2012), siswa didik dapat
dibantu untuk memikirkan sumber-sumber diri (key r'esottrces) yang dapat diubah
menjadi aalue bagS orang lain (custotner). Dengan demikian orientasi mereka tidak
semata pada perolehan uang tetapi juga kesejahteraan orang lain. Mereka juga
belajar untuk memikirkan tujuan hidup mereka. Di sinilah proses pertumbuhan
pribadi menuju hidup yang bermakna ini terjadi.

Ryff and Keyes (sitat dalam Seifert, 2005) mengemukakan bahwa indiviclu
yang memiliki personal grozoth yang baik adalah pribadi yang terbuka pada
pengalaman-pengalaman baru. Mereka tidak stagnan, tetapi rnengalami perubahar"r-
perubahan positif dalam hidupnya sehingga lebih mengenali diri dan lebih efektif.
Karenanya, eksplorasi dan pemetaan diri yang dilakukan dengan bantuan personnl
businessmodel tidak cukup dilakukan satu kali. Seperti halnya business ntodcl, Ttcrsonnl
business model ini perlu sekali secara berkala dievaluasi dan diubah untuk
disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan. Menururt
penulis, di sinilah seorang entrepreneur belajar untuk bertunrbuh. Dalan-r setiap
tahap kehidupan, seorang entrepreneul perlu melihat kemlrali bagaimana parsottnl
business ntodelnya, sehingga ia terus diingatkan kembali rrerrgenai t,rrlrrc varrg itr
ciptakan. Ia juga merefleksikan kernbali resources yang ia miliki rlan terus rnerancan!l
aktivitas maupun menciptakan -onlue vang iebih besar bagi lingkungannyr-r.
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