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ABSTRAK: 
Penelitian terdahulu telah menemukan bahwa keterlibatan orangtua, sebagai panutan (role model) bagi 

anak, dapat meningkatkan motivasi mereka untuk memulai karir sebagai seorang wirausahawan.  

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana peran orangtua dalam proses pembentukan 

identitas kewirausahaan dan efikasi diri pada anak, khususnya terkait bagaimana pola didikan orangtua 

dapat mendorong anak untuk mengenali identitas kewirausahaannya dan memiliki keyakinan diri. Metode 

penelitian pada penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data 

diperoleh dengan menggunakan wawancara semi terstruktur pada 2 mahasiswi jurusan manajemen 

Universitas Ciputra pada tingkatan semester yang berbeda dan telah menjalankan proyek bisnis. 

Berdasarkan studi kasus dalam penelitian ini, pola didikan authoritative merupakan pola didikan yang 

paling baik untuk menghadirkan suatu proses bagi anak untuk membentuk identitas kewirausahaannya 

dan efikasi dirinya. 
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ABSTRACT: 
Previous research had found that parental involvement, as role models for children, can increase their 

motivation to start a career as an entrepreneur. This study aims to describe the role of parents in the 

process of establishing children entrepreneurial identity and self-efficacy, especially regarding how the 

pattern of parental education can encourage children to recognize their identity and self-efficacy. This 

research using qualitative method with case study approach. The data were obtained by using semi 

structured interview from 2 students of Ciputra University in different semester and have executed their 

business projects. Based on case studies in this research, authoritative educational pattern is the best 

educational pattern to present a process for the child to establish his entrepreneurial identity and self-

efficacy. 
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PENDAHULUAN 

 

Keluarga merupakan tempat potensial untuk membentuk anak menjadi 

entrepreneur dan merupakan tempat utama untuk memberikan semangat kewirausahaan 

pada anak  (Kirkwood, 2007). Tumbuh dalam keluarga yang berprofesi sebagai 
entrepreneur, menawarkan kesempatan bagi anak untuk belajar dari orang tua mereka 

dan mendapatkan gambaran mengenai kerja wirausaha yang nyata (Chlosta et al., 

2012). Untuk itu, keterlibatan orang tua, sebagai panutan (role model) bagi anak, dapat 

meningkatkan motivasi mereka untuk memulai karir sebagai seorang entrepreneur 

dengan menjadi contoh sukses dari kondisi sosial yang ingin mereka capai. Peran role 
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