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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. 

 

Kata Kunci: Identitas Kewirausahaan, Efikasi diri, Panutan, Pola didikan. 

 

 

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. 

 

Keywords: Entrepreneurial Identity, Self efficacy, Role model, Parenting style. 

 

 

 

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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model tidak hanya memberikan anak suatu pembelajaran mengenai perilaku 

kewirausahaan dan menjadi termotivasi untuk berperilaku dengan cara yang sama 

dengan role model, tetapi juga tentang mengembangkan identitas kewirausahaan dan 

menerjemahkan kemungkinan-kemungkinan yang terbayangkan dari potensi dirinya, 

khususnya dalam hal "saya bisa menjadi apa" dan "apa yang bisa saya capai" (Laviolette 

et al., 2012). Selain itu, role model juga dapat dijadikan sebagai panduan untuk 

memperbaiki dan menegaskan konsep diri seseorang (Gibson, 2003). 

Pengembangan identitas adalah proses yang sangat kompleks dalam mengambil, 

mempertahankan, atau membuang keyakinan, nilai, dan tujuan, di mana dalam proses 

tersebut pasti terdapat suatu periode ketidakjelasan dan kebingungan mengenai konsep 

diri  (Levine, 2012). Proses pembentukan identitas terjadi ketika seseorang mengamati 

perilaku role model yang sesuai dengan budaya, konteks dan tingkat kesamaan 

karakteristik yang dimiliki oleh seseorang—sehingga, pentingnya peran role model 

terletak pada kemampuan role model untuk memberikan inspirasi bagi orang-orang 

yang memiliki karakteristik yang sama dengan mereka (Singh et al., 2006).  

Identitas memiliki hubungan yang penting terhadap pemahaman efikasi diri. 

Memahami identitas diri akan membantu seseorang untuk memahami potensi dirinya,  

khususnya terkait keyakinan dirinya bahwa ia memainkan peran penting dalam 

menentukan bagaimana segala sesuatu akan berubah untuk dirinya dalam kehidupan 

(Levine, 2012). Orang tua adalah role model yang melalui pola didikan dan penanaman 

nilai-nilai merupakan pihak yang memiliki bagian paling besar dalam proses 

pembentukan identitas (lihat, Levine, 2012; Lin & Billingham, 2014) dan efikasi diri 

(lihat, Tam et al., 2012; Masud et al., 2016). Penelitian ini bertujuan untuk 

mendeskripsikan bagaimana peran orangtua sebagai role model dalam proses 

pembentukan identitas kewirausahaan dan efikasi diri pada mahasiswa jurusan 

Manajemen Universitas Ciputra, khususnya terkait dengan bagaimana pola didikan 

orangtua dapat mendorong anak untuk mengenali identitas kewirausahaannya dan 

memiliki keyakinan diri (efikasi diri). 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian studi kasus. 

Kasus yang ingin dideskripsikan adalah terkait pola didikan yang diajarkan orangtua 

kepada narasumber yang pada akhirnya membentuk identitas kewirausahaan dan efikasi 

diri mereka selama menjalankan proyek bisnis di Jurusan Manajemen Universitas 

Ciputra. Narasumber dipilih menggunakan pendekatan purposive sampling dengan 

kriteria, pertama, narasumber telah memiliki dan menjalankan proyek bisnis. Kedua, 

narasumber telah menjalankan proyek bisnis minimal selama satu semester. Ketiga, 

narasumber melalui proyek bisnisnya pernah memperoleh penghargaan, atau apabila 

proyek bisnisnya baru dijalankan satu semester (di semester dua), kelompok proyek 

bisnis narasumber tidak dirombak ketika memasuki semester tiga. Penggalian informasi 

dari narasumber dilakukan dengan menggunakan metode wawancara semi terstruktur. 

Adapun profil dari dua narasumber adalah sebagai berikut: 
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Tabel 1. Profil Narasumber  

MT: MT merupakan mahasiswa Jurusan Manajemen Universitas Ciputra yang saat ini berada di semester 

tiga. Pada semester dua yaitu di mata kuliah Entrepreneurship 2, MT bersama tiga rekannya 

memutuskan untuk merintis proyek bisnis yang menyediakan portable light box untuk makeup artist. 

Bisnis tersebut dipilih MT dan rekan-rekannya setelah sebelumnya ingin merintis bisnis guling 

portable, yaitu guling yang yang dapat dibawa kemana saja dan dapat dilibat dengan mudah. Tetapi 

dengan pertimbangan teknologi yang dibutuhkan untuk produksi, kolompok MT memutuskan untuk 

tidak menjalankan ide guling portable tersebut. Selama menjelankan proyek portable light box di 

semester dua, proyek bisnis MT telah mengalami dinamika kelompok, yang karena dinamika tersebut, 

satu anggota kelompok memutuskan untuk keluar pada semester tiga saat ini. Karena adanya dinamika 

tersebut kelompok bisnis MT harus masuk kedalam daftar bisnis yang harus di konseling. Mengatasi 

dinamika tersebut, MT berinisiatif untuk mengambil peran sebagai CEO, yang seharusnya MT adalah 

bagian pemasaran. MT memutuskan untuk tetap melanjutkan proyek bisnis portable light box dengan 

pertimbangan telah bersusah payah merintis dan apabila merintis bisnis yang baru, MT merasa apa 

yang telah dilakukan di semester dua terlalu berharga untuk di sia-siakan. Latar belakang profesi 

orangtua MT adalah notaris, namun yang sampai saat ini masih aktif sebagai notaris adalah Ayah, 

sedangkan Ibu telah pensiun. 

MG: MG memiliki sebuah proyek bisnis yang bergerak dibidang makanan dengan nama produk MG 

Food. Produk MG Food merupakan produk sambal yang dikombinasikan dengan daging. MG merintis 

bisnis MG Food sejak semester dua secara berkelompok. Namun pada semester 4, MG menjalankan 

bisnis MG Food secara mandiri. MG melalui MG Food telah meraih penghargaan di semester dua, 

tiga, empat dan enam. Saat ini MG telah memasuki semester 7 di Jurusan Manajemen Universitas 

Ciputra. Sejak awal berdirinya MG Food, MG menjabat sebagai CEO. Latar belakang profesi 

orangtua MG adalah pengusaha. 

 

Informasi yang disajikan dalam penelitian ini bersifat personal, oleh karena itu, 

narasumber tidak bersedia menampilkan nama terangnya dalam profil narasumber. 

Untuk itu, nama narasumber pada profil disajikan dalam bentuk inisial. Untuk dapat 

mendeskripsikan pola didikan yang digunakan orangtua narasumber, maka pada 

penelitian ini jenis pola didikan dideskripsikan menurut tipe pola didikan oleh Tam et 

al., (2012) dan Lin & Billingham (2014), yaitu pola didikan authoritative, authoritarian 

dan permissive. Pola didikan authoritarian merupakan pola di mana, orang tua sangat 

ketat dan menuntut, membuat sebagian besar keputusan untuk anak-anak mereka dan 

mengharapkan mereka untuk diikuti tanpa pertanyaan  (Tam et al., 2012). Ciri-ciri 

orangtua yang authoritarian adalah memiliki respon yang rendah, cenderung 

menggunakan tuntutan yang tinggi terhadap anak dengan tujuan untuk mendisiplikan 

mereka, orangtua menetapkan batasan yang tegas dan pasti untuk perilaku anak-anak 

mereka dan hanya memberikan kebebasan yang minimal kepada anak untuk mengambil 

keputusan  (Lin & Billingham, 2014).  

Orangtua yang authoritative memiliki respon yang tinggi yang dapat diwujudkan 

dalam bentuk kasih sayang yang tinggi terhadap anak dan tuntutan yang tinggi untuk  

mendisiplinkan anak  (Tam et al., 2012; Lin & Billingham, 2014). Pola didikan yang 

authoritative ditandai dengan adanya dialog terbuka antara anak dan orangtua dan anak-

anak tidak akan dihukum karena menyuarakan pandangan atau pendapat mereka (Tam 

et al., 2012). Pada pola didikan permissive, orangtua menerapkan sedikit peraturan dan 

membiarkan anak membuat keputusan sendiri (Tam et al., 2012). 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Proses Pembentukan Identitas dan Efikasi Diri: Kasus MT 

Proses pembentukan identitas dan efikasi diri melalui pola didikan dalam keluarga 

akan dideskripsikan per kasus dari masing-masing narasumber. Kasus pertama yang 

akan dideskripsikan adalah pola didikan orangtua MT dan dampak pola didikan tersebut 

terhadap identitas kewirausahaan dan efikasi diri MT. Tabel 2 memberikan kutipan 

wawancara terkait pola didikan yang diterapkan orangtua MT. Berdasarkan Tabel 2, 

orangtua MT mendidik MT dengan pola didikan authoritative. MT diberikan tuntutan 

dari orangtua untuk menjadi anak yang mandiri dan tidak manja. Selain dituntut, MT 

juga terus mendapatkan dukungan dari orangtuanya, khususnya pada saat MT yang 

sejak Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) telah melakukan 

kegiatan usaha sederhana dengan berjualan di sekolah. Pola didikan authoritative yang 

diterima MT di keluarga membantu MT untuk dapat mendefinisikan identitas dirinya 

dan memiliki efikasi diri. MT dapat mendefinisikan dirinya sebagai orang yang 

perfectionist, di mana identitas tersebut diperoleh dari mamanya yang juga seorang yang 

perfectionist: 
 

Ehhmm, soalnya saya orangnya itu perfectionist... soalnya mama perfectionist kan, jadi 

otomatis saya juga perfectionist... kalau kerja itu harus do my best, pokoknya harus ya 

pokoknya totalitas gitu, nga boleh setengah-setengah... kalau saya sudah totalitas terus 

dapet hasilnya sesuai gitu saya ngerasa “oh berarti emang sudah segini” gitu. 
 

Dengan sikap perfectionist yang dimiliki MT, ia akan bekerja secara total dan 

tentunya dengan bekerja secara total, MT memiliki keyakinan diri tentang segala 

sesuatu yang ia kerjakan. MT percaya bahwa hasil yang diperoleh dari mengerjakan 

sesuatu hal yang dilakukan dengan totalitas merupakan hasil terbaik yang didapatkan. 

Keyakinan diri yang muncul sebagai hasil dari sikap perfectionist ini tergambar melalui 

cerita pengalaman MT dalam mengatasi konflik yang terjadi di proyek bisnisnya 

bersama teman-temannya: 
 

...soalnya ehm, saya itu ehh anggepannya gemes gitu lho pak kalau saya ngak, apa ya, kalau 

misalnya saya punya kerjaan tapi saya nga bisa atasi, maksudnya saya nga bisa ketemu 

jalan keluarnya, gitu saya gemes gitu lho pak, kok nga bisa ya, jadinya saya tetap terus cari 

solusi. 
 

MT memiliki keyakinan bahwa segala masalah pasti punya solusinya. Masalah 

konflik dalam kelompok yang ia alami dalam proyek bisnisnya tetap dicarikan solusi 

dengan cara MT mengambil alih peran sebagai pemimpin dalam kelompok dengan 

memberikan instruksi kerja kepada teman-temannya. Konflik yang ada tidak membuat 

MT langsung membubarkan kelompok dan membuat kelompok yang baru tetapi justru 

mempertahankan kelompok meskipun ada satu anggota yang keluar karena MT 

memiliki keyakinan diri bahwa masalah yang ia hadapi tidak sesulit apabila ia memilih 

untuk mengganti kelompok dan mengganti bisnis portable light box yang telah dirintis 

pada semester dua yang telah berlalu. Sikap untuk tidak mengganti bisnis ini merupakan 

bentuk lain dari efikasi diri bahwa MT yakin mengganti bisnis justru akan menimbulkan 

masalah baru mengingat MT bukan berasal dari Surabaya dan akan mengalami 

kesulitan dalam mencari pemasok baru dengan berbagai keterbatasan yang ia miliki 

ketika tinggal di Surabaya. MT menyampaikan bahwa jika proyek bisnis dilakukan di 

Bali yang merupakan daerah asal MT, maka MT yakin dapat dengan mudah menganti 
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bisnis karena MT memahami pemasok-pemasok di Bali sebagai hasil pengalamannya 

berbisnis sejak SD: 
 

Gini sih sebenarnya, ehm, karena, ehhmm, kalau sekarang kan saya mikir kalau mau 

merubah bisnis lagi lumayan lha prosedurnya, berat kan pak, habis itu saya belum cari 

supplier, belum cari ini itu, saya di Surabaya itu terbatas gitu lho pak, misalnya kendaraan 

saya ngga punya... habis itu kalau biasanya mau cari supplier yang murah, otomatis saya 

harus keliling kan, nga mungkin saya ngandalin internet gitu, karena yang pasti mereka nga 

terjangkau pakai internet lha yang kalau yang kecil-kecil. 
 

Penegasan mengenai sikap perfectionist sebagai identitas kewirausahaan yang 

dimiliki MT dipertegas pada bagian wawancara selanjutnya, di mana pada bagian 

tersebut, MT juga dapat mendeskripsikan dirinya sebagai pribadi yang bertangung 

jawab. Tanggung jawab ini sekaligus membawa MT kepada suatu pencapaian target 

yang ingin ia capai secara individu. Kebiasaan untuk memiliki pencapaian target 

tersebut MT dapatkan dari pengalamannya dalam berbisnis sejak SD. Tentu saja 

keinginan untuk terus berbisnis tersebut tidak lepas dari pola didikan yang diterapkan 

orangtua khususnya mama yang menuntut kemandirian dalam diri MT: 
 

Hmm.. (dengan ekspresi serius) saya itu yang saya bilang, saya itu perfectionist, kan 

otomatis saya itu ngga gampang nyerah, terus saya itu juga pasti totalitas. Terus saya dari 

kecil emang punya rasa tanggung jawab yang tinggi, jadi kalau kerjaan itu nga beres, saya 

ngerasa kayaknya aku yang kurang tanggung jawab... jadi saya kayak cari lagi itu 

permasalahannya itu dari saya atau dari siapa gitu, jadi saya harus ya selesain lha biar enak 

kan sama-sama enak kerja misalnya sama teman... saya ya mau biar itu tu selesai dengan 

baik, saya kayak punya target kan terus saya mau. 
 

Sikap bertanggung jawab juga membawa MT untuk selalu mengevaluasi diri 

terhadap kemungkinan kesalahan yang mungkin ia lakukan dalam bekerja. Evaluasi 

tersebut kemudian diterjemahkan menjadi solusi atas permasalahan yang ada demi 

mencapai penyelesaian masalah yang menguntungkan semua pihak. Salah satu peristiwa 

yang mempertegas didikan orangtua MT terkait aspek tuntutan untuk menjadikan MT 

pribadi yang mandiri dan tidak manja adalah ketika MT menjadi bahan ejekan teman-

temannya karena MT terus berjualan di sekolah. Tidak hanya mendapatkan ejekan, 

karena berjualan di sekolah, guru-guru pun memutuskan untuk memanggil orangtua 

MT. Tetapi respon orangtua MT (mama) cenderung mempertegas tuntutan agar MT 

menjadi pribadi yang mandiri dan tidak manja dalam bentuk memarahi MT seperti 

deskripsi pada Tabel 2. Menurut orangtua MT, aktivitas MT berjualan di sekolah 

merupakan suatu kelebihan yang tidak seharusnya membuat dia menangis karena 

diejek. 

Proses yang terjadi dalam pola didikan orangtua di keluarga MT, yang pada 

akhirnya membentuk identitas kewirausahaan dan efikasi diri MT adalah dimulai dari 

tuntutan orangtua MT (mama) agar MT menjadi anak yang mandiri. Tuntutan tersebut 

diterjemahkan MT kedalam bentuk kegiatan berjualan di sekolah, di mana kegiatan 

berjualan tersebut datang dari inisiatif MT sendiri: 
 

...saya dari SD juga kayak suka balapan ngumpulin uang gitu lho sama adik-adik saya... 

hmm, kenapa kamu suka balapan, disuruh orang atau?... ngak, karena senang aja. 

 

MT mulai mengumpulkan uang sejak SD selain karena dorongan dirinya sendiri, 

kegiatan berjualan tersebut juga terinspirasi oleh pengalaman mama MT yang sejak 

muda juga berjualan: 
 

...soalnya mama itu dari muda juga jualan, jadi walaupun dia jadi notaris dia jualan juga gitu. 
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Tabel 2. Deskripsi Pola Didikan Orangtua MT 

...soalnya dari kecil mama saya itu 

kan nekenin, kalo misalnya jadi 

cewek itu harus mandiri gitu, terus 

udah ga jaman gitu kalau cewek itu 

ujung-ujungnya diem di dapur gitu 

kan, jadi, cewek itu harus punya 

usaha sendiri... 

 

...soalnya mama sama saya ga suka 

cewek itu kayak manja.. jadi saya 

dari kecil itu dimandiriin atau kalau 

dikasi uang...”ini uangnya, kamu 

jadiin banyak aja”. 

 

 

 

Support, jadi papa yang kasih modal 

kan... tapi, yang membuat kamu 

memulai itu bukan orangtua kamu 

ya?... bukan saya sendiri (sambil 

tertawa)...tapi, sering bangkrutnya 

juga sih... pokoknya saya kasih tau 

papa, dapetnya segini, “terus kemarin 

beli barang berapa?” segini, “oohh 

yaudah”, tapi papa nga ngasih tau 

kamu untungnya segini, jadi papa 

diam “ oohh ya ya, itu bagus”... terus 

kalau bilang “wahh bahaya itu”, 

kayaknya nga bagus gitu lho, jadi 

jualan lagi, jualan lagi (sambil 

tertawa).  

 

Orangtua tidak marahin kalau gagal? 

Engga engga, soalnya mama kayak 

ngasih taunya “banyakin aja ambil 

pengalaman gitu lho, toh kamu masih 

kayak gini cuma buat berpengalaman 

aja.  

 

 

 

 

...jadi mama yang malah marahin saya 

gitu lho: “kok down sih gara-gara 

itu?”... mama mu lebih marah-marah 

gitu?. Iya, bukannya disupport: “ayo-

ayo”, tapi malah dimarahin kalau 

nangis... Mama pasti marah: “kok 

nangis?, gitu aja nangis, kamu lho 

punya kelebihan!, ngapain kamu 

nangis digituin?”, “kamu punya 

kelebihan harusnya ya kamu nga 

nangis!”, di gituin “jangan nangis”, 

“gitu aja cengeng”. 

Tuntutan dari orangtua (mama) untuk 

menjadi anak yang mandiri dan 

memiliki usaha. 

 

 

 

 

 

Orangtua (mama) memberikan 

penekanan lagi untuk tidak jadi anak 

yang manja dan sejak kecil 

mengajarkan MT kemandirian dengan 

memberikan nasihat bahwa uang jajan 

jangan dihabiskan melainkan dibuat 

menjadi lebih banyak. 

 

Terdapat dukungan dari orangtua 

(papa) yang memberikan modal untuk 

MT dalam menjalankan usaha sejak 

sekolah. Orangtua juga selalu menjadi 

rekan dalam bertukar pikiran dalam 

proses MT menjalankan usaha dan 

terus memberikan dukungan melalui 

pendapat dan kesempatan buat MT 

untuk tetap jualan meskipun pernah 

mengalami kebangkrutan. 

 

 

 

 

 

 

Orangtua (mama) selalu mendukung 

MT untuk tetap jualan sewaktu 

sekolah, meskipun menurut 

pengakuan MT, ia sempat beberapa 

kali gagal. Namun orangtua tidak 

marah ketika MT gagal, tetapi terus 

mendukung MT untuk terus berusaha 

demi mendapatkan banyak 

pengalaman. 

 

Orangtua (mama) memberikan 

dukungan kepada MT karena ketika 

jualan, MT menjadi bahan ejekan bagi 

teman-temannya. Selain dukungan 

orangtua juga memberikan tuntutan 

agar MT jadi anak yang tangguh, tidak 

cengeng menghadapi ejekan 

temannya. 

Orangtua MT, baik 

papa maupun mama, 

memberikan dukungan 

terhadap upaya MT 

yang sejak SD bahkan 

sampai SMA terus 

berjualan. Dukungan 

orangtua diberikan 

dalam bentuk arahan, 

modal usaha, pujian 

apabila MT telah 

mencapai keuntungan 

di usahanya dan 

sekaligus peringatan. 

Selain itu, dukungan 

juga diberikan dalam 

bentuk himbauan 

untuk jadi pribadi yang 

tangguh. Selain duku-

ngan, orangtua MT 

khususnya mama juga 

selalu memberikan 

tuntutan kepada MT 

untuk jadi anak yang 

tidak manja, mandiri 

dan tidak cengeng 

menghadapi masalah. 

Sehingga, pola didikan 

orangtua MT dapat 

dikategorikan sebagai 

pola didikan authorita-

tive   
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Proses selanjutnya dalam membentuk identitas dan efikasi diri MT adalah 

dukungan orangtua terhadap aktivitas yang MT lakukan dengan berjualan di sekolah. 

Dukungan disini diberikan orangtua dalam bentuk modal usaha MT, papa menjadi 

mentor bisnis MT dan semangat yang diberikan mama ketika MT diejek karena 

berjualan di sekolah. Mama adalah sosok yang menginspirasi MT, karena dalam 

wawancara, MT selalu menyebutkan Mama sebagai sosok yang memberikan disiplin 

dan nilai-nilai kepada MT. Hal ini mengakibatkan MT mendefinisikan identitas dirinya 

sama dengan mama yaitu memiliki sikap yang perfectionist. Sikap bertanggung jawab 

adalah sikap yang muncul sebagai akibat dari adanya sikap perfectionist yang menuntut 

MT untuk bersunguh-sunguh (totalitas) dalam mengerjakan segala pekerjaan yang 

dihadapinya, termasuk di dalam proyek bisnis yang sedang ia kerjakan di semester dua 

hingga semester tiga saat ini. 

 

Proses Pembentukan Identitas dan Efikasi Diri: Kasus MG 

Kasus kedua yang akan dideskripsikan adalah pola didikan orangtua MG dan 

dampak pola didikan tersebut terhadap identitas kewirausahaan dan efikasi diri MG. 

Berdasarkan deskripsi pola didikan orangtua MG yang terdapat pada Tabel 3, pola 

didikan orangtua MG dapat dikategorikan sebagai pola didikan authoritarian. Salah 

satu ciri pola didikan authoritarian adalah adanya tuntutan yang sangat tinggi dari 

orangtua terhadap anak. Dalam kasus MG, MG sangat dituntut untuk menjadi 

pengusaha dan orangtua MG bersedia memfasilitasi MG agar menjadi pengusaha. 

Namun dukungan tersebut dalam benak MG berubah menjadi tuntutan. Hal ini terjadi 

karena dalam wawancara, respon MG atas tuntutan harus menjadi pengusaha dan 

difasilitasi tersebut adalah kata “mau nga mau”. Artinya, MG tidak punya pilihan untuk 

menolak.   

Dampak dari pola didikan yang bersifat authoritarian ini adalah sulitnya MG 

mendefinisikan identitas diri bahkan MG cenderung sulit untuk memiliki keyakinan 

diri. Ketika MG ditanya dengan pertanyaan “apa yang kamu punya untuk bisa menjadi 

seorang entrepreneur?”, dengan eskpresi ragu dan binggung dalam menjawab, MG 

memberikan jawaban: 
 

Apa ya pak, mungkin disamping passion, kayak ambisiku itu tinggi pak untuk mencapai 

suatu hal. 
 

Kondisi binggung kembali terjadi ketika MG mendapatkan pertanyaan “MG ini 

mendeskripsikan diri MG itu siapa? dan “kamu itu orang yang seperti apa?”. Jawaban 

MG atas pertanyaan tersebut masih ditandai dengan adanya keraguan dengan jawaban 

demikian: 
 

Eee, siapa ya pak (sambil tertawa)... rada itu sih pak, karena nggak bisa nilai diri sendiri 

juga, cuman mungkin bisa dilihat dari papa juga se pak. 
 

Pada kasus ini, MG tidak dapat mendeskripsikan seperti apa identitasnya. 

Keraguannya atas identitasnya membuat MG juga sulit memiliki keyakinan pada dirinya 

sendiri. Hal ini terjadi karena, MG selalu memperoleh semangat dari luar dirinya 

sendiri, di mana semangat tersebut cenderung berasal dari papa mama seperti yang 

terdeskripsikan pada Tabel 3. Intervensi orangtua pada proses anak menemukan 

identitas dan efikasinya diindikasi merupakan penyebab sulitnya MG menemukan 
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identitas dan efikasi dirinya sendiri, meskipun intervensi disini hadir dalam bentuk 

pemberian fasilitas dan dukungan penuh atas anak. Fenomena intervensi ini berulang 

kali terungkap dalam wawancara ketika MG ditanya mengenai persiapan yang harus ia 

lakukan agar proyek bisnisnya dapat go internasional, adapun kutipan wawancaranya 

sebagai berikut: 
 

 

Tabel 3. Deskripsi Pola Didikan Orangtua MG 

...kenapa MG tertarik untuk menjadi 

entrepreneur? ...awalnya emang ngak 

boleh ikut orang, jadi mau nga mau 

harus buka usaha...siapa yang 

melarang? Papa, (sambil tertawa). 

 

Ee, mungkin dorongan orangtua juga 

pak... selama ini orangtuamu 

mendorong kamu supaya?... kasih 

fasilitas terus pak... contoh waktu saya 

semester 3, kalo ga salah saya belum 

minta apa-apa tapi udah dibelikan 

mesin, sedangkan saya itu merasa 

kalo itu belum waktunya, tapi kenapa 

dikasi?  

 

Mau ngak mau karena saya sudah 

dikasi fasilitas kayak malu sama diri 

sendiri pak, kayak aku lho udah 

dikasi fasilitas masa aku ngak mau 

memanfaatkan?, masa mama papa ee, 

berjuang aku kok nga berjuang, masa 

aku cuma gini-gini tok.   

 

...semangat itu kan munculnya dari 

papa mama...nah itu kayak kecambuk 

sendiri gitu lho pak, mau nga mau 

dalam pikiran itu kalo nggak sukses 

itu wes pasti mengecewakan 

walaupun sebenarnya ya nggak akan 

terjadi apa-apa tapi kayak takut 

sendiri gitu pak. 

Orangtua MG (papa) memberikan 

tuntutan kepada MG untuk menjadi 

pengusaha. MG pun merespon 

tuntutan tersebut sebagai suatu arahan 

yang tidak dapat ditawar. 

 

Orangtua secara aktif memberikan 

dukungan. Namun dukungan disini 

datang pada saat MG belum merasa 

membutuhkan dukungan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

Dukungan orangtua dengan memberi-

kan fasilitas berubah menjadi tuntutan 

yang harus dimanfaatkan oleh MG 

dan memberikan balasan kepada 

orangtua dalam bentuk prestasi untuk 

membanggakan orangtua. 

 

 

Semangat dari papa mama yang 

disampaikan oleh MG terlihat sebagai 

adanya tuntutan yang membuat MG 

takut apabila mengecewakan papa 

mama. 

MG dituntut untuk 

menjadi pengusaha 

agar MG memiliki 

keleluasaan untuk 

mengatur dirinya sen-

diri. MG merasa 

dukungan dari orang-

tua datang belum pada 

waktunya, sehingga 

dukungan berupa 

fasilitas tersebut MG 

terjemahkan sebagai 

tuntutan yang apabila 

tidak tercapai akan 

menyebabkan orangtua 

MG kecewa. MG takut 

apabila tidak dapat 

membalas apa yang 

orangtuanya telah 

berikan. Sehingga, 

berdasarkan informasi 

ini, pola didikan 

orangtua MG dapat 

dikategorikan sebagai 

pola didikan authori-

tarian 

 
Apa saja yang sudah kamu siapakan untuk bisa mencapai itu sekarang?... “lahan”... kita 

sudah nyiapin bahan baku ehh lahan buat punya bahan baku sendiri kayak lombok... kenapa 

kamu punya inisiatif untuk menyediakan itu semua?... eeeh papa sih pak yang nyediain 

semua.  
 

...mama kan yang bagian produksi, kalo ga ada mama, ya ga bisa jalan. 

 

MG menyampaikan bahwa lahan, mesin merupakan fasilitas yang disediakan 

papanya untuk mendukung usahanya, dan mama berperan sebagai bagian produksi, di 

mana keberadaan mama sangat penting untuk kelangsungan bisnis. MG tidak memiliki 

keyakinan pada dirinya sendiri sebagai faktor utama penentu keberlangsungan bisnis. 

Pada proses pembentukan identitas dan efikasi diri untuk kasus MG ini, orangtua 

berhasil menjadi role model bagi MG untuk menjadi pengusaha, mengingat latar 

belakang orangtua MG sendiri adalah pengusaha, namun intervensi yang diberikan 

orangtua terhadap proyek bisnis MG atau bahkan dalam pilihan-pilihan hidup MG yang 
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tidak terungkap dalam transkip wawancara, telah membuat MG kebinggungan untuk 

mendeskripsikan identitas dirinya atau bahkan memiliki keyakinan akan potensi dirinya. 

Dalam transkip wawancara, terungkap bahwa intervensi orangtua MG dalam proyek 

bisnis MG sangatlah dalam.  

Respon yang berbeda diberikan MG ketika percakapan dalam wawancara 

diarahkan keluar konteks proyek bisnis yang dijalankan MG, yaitu terkait aktivitas 

memberikan les kepada anak-anak ditengah kesibukan MG sebagai mahasiswi di 

kampus. Ketika MG diberikan pertanyaan terkait mengapa ia tidak menekuni proyek 

bisnisnya saja, tetapi malah sibuk dengan memberikan les kepada anak-anak juga, MG 

menjawab: 
 

cari pengalaman munmpung ada kesempatan sih pak, kan nggak gampang pak ngajar anak-

anak kecil, ngajarin anak-anak kecil kan harus ngerti, harus sabar, harus telaten dan dari 

situ aku jadi tahu pak ooo karakter tiap anak itu beda-beda, cara ngatasi anak itu kayak gini. 
 

Ketika menjawab pertanyaan tersebut, terlihat MG sedang berada dalam 

kehidupannya sendiri, dengan penuh optimis MG menikmati kegiatan memberikan les 

kepada anak-anak tersebut dan optimis pada pembelajaran yang akan dia peroleh dari 

memberikan les tersebut. Pada saat MG diberikan suatu pemisalan pilihan melalui 

pertanyaan berikut: “nah misalkan kamu didatangi seorang pebisnis...kamu saya 

berikan modal, kita join saya modal kamu sistem untuk bikin pendidikan anak usia dini, 

tertarik nggak?”, dengan penuh antusias bercampur keragu-raguan MG menjawab: 

“tertarik sih pak”. Kemudian MG diberikan kesempatan untuk memilih salah satu, mau 

menekuni bisnis sambel atau menekuni pendidikan anak-anak, MG tidak dapat memilih 

salah satu tetapi justru memilih mau menekuni dua-duanya. MG tidak mampu 

memberikan pilihan untuk menekuni keinginannya atau tuntutan orangtuanya. Di akhir 

sesi wawancara, ketika ditanya “MG food ini masih bertahan karena siapa?”, MG 

menjawab: “dorongan papa mama yang pertama, dan dorongan diri sendiri yang 

kedua”.  

 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI 

 

Hasil studi kasus untuk deskripsi dua narasumber yang masing-masing memiliki 

kasus pola didikan yang berbeda menunjukkan bahwa proses pembentukan identitas 

kewirausahaan dan efikasi diri dapat terjadi dengan baik pada orangtua yang 

menerapkan pola didikan  authoritative pada anak. Proses pembentukan identitas dan 

efikasi diri dikatakan terjadi dengan baik karena anak dapat mendeskripsikan siapa 

dirinya sesuai karakteristik orangtuanya dan anak mampu mengembangkan identitas diri 

tersebut menjadi wujud identitas yang lebih tinggi, misalnya dalam kasus MT, MT 

dapat mendeskripsikan bahwa dia orang yang perfectionist yang dari perfectionist dapat 

MT kembangkan menjadi orang yang bertanggung jawab. 

Sedangkan pada orangtua yang menerapkan pola didikan authoritarian, karena 

tuntutan sangat besar diterima oleh anak, maka anak merasa hidup dalam ketakutan 

apabila mengecewakan orangtuanya. Akibatnya, anak hidup dalam dunia yang dibentuk 

orangtuanya, sehingga membuat ia sulit untuk mendeskripsikan siapa identitas dirinya 
dan sulit untuk memiliki keyakinan diri untuk secara mandiri dapat menyelesaikan 

pekerjaannya. Untuk itu, berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan bahwa dalam 

proses pendidikan orangtua dalam keluarga, orangtua harus dapat mempelajari karakter 

dan sifat anak dan menyesuaikan pola didikan sesuai kebutuhan anak. Berdasarkan studi 

kasus dalam penelitian ini, pola didikan authoritative merupakan pola didikan yang 
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paling baik untuk menghadirkan suatu proses bagi anak untuk membentuk identitas 

kewirausahaannya dan efikasi dirinya. 
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kewirausahaan, efikasi diri dan kinerja entrepreneurial yang dituangkan dalam ranah 

penelitian kuantitatif maupun kualitatif. 
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