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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Salah satu faktor penting dimana suatu negara dapat dikatakan makmur 

perekonomiannya adalah ketika negara tersebut dapat memiliki minimal 2% 

pengusaha atau wirausaha di dalamnya. Pada tahun 2016 menurut data dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) menyatakan jika rasio wirausahawan di Indonesia telah 

meningkat hingga 3,1%, yang berarti angka tersebut telah melebihi dari standar 

minimal makmurnya perekonomian suatu negara. Namun, rasio 3,1% tersebut 

tidaklah sebanding dengan negara tetangga lainnya. Hal ini dapat ditinjau melalui 

Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita Indonesia yang rendah, contohnya saja 

PDB per kapita Indonesia tahun 2016 mencapai 3974,9 USD sedangkan Singapura 

mencapai 52600,6 USD (Economics, 2018). Oleh sebab itu, Indonesia masih perlu 

untuk meningkatkan jumlah wirausahanya untuk terus mendorong majunya 

perekonomian negara. 

Tabel 1. 1 PDB Per Kapita - Negara ASIA 2016-12 

PDB Per Kapita – Daftar Negara ASIA 2016-12 

Negara Terakhir Sebelum Tertinggi Paling Rendah  

Singapura 52600.60 52245 52601 3390 USD 

Jepang 47607.70 47083 47068 8608 USD 

Hong Kong 36725.60 36191 36726 3381 USD 

Brunei 31431.00 32662 66002 31431 USD 

Korea Sel. 25458.90 24871 25459 944 USD 
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Malaysia  11028.20 10740 11028 1409 USD 

Tiongkok 6894.50 6497 6894 132 USD 

Thailand 5901.40 5734 5901 571 USD 

Indonesia 3974.10 3828 3974 657 USD 

Sumber diolah dari tradingeconomics.com, 2018 

 

Kurangnya wirausaha dapat berdampak pada masalah pembangunan 

ekonomi negara yang berkelanjutan. Hal tersebut juga dapat memicu semakin 

tingginya masalah sosial yaitu tingkat pengangguran, yang semakin tinggi (Santoso, 

2014). Dalam pengembangannya start up business atau wirausaha dapat menjadi 

potensi yang baik untuk membangun lapangan pekerjaan bagi masyarakat 

disekitarnya. 

Tabel 1. 2 Penganggguran Terbuka Menurut Pendidikan Tertinggi 
No. Pendidikan 

Tertinggi 

yang 

ditamatkan 

2015 2016 2017 

Feb’ Agust’ Feb’ Agust’ Feb’ Agust’ 

1. 
SLTA 

Umum/SMU 
1.762.411 2.280.029 1.546.699 1.950.626 1.552.894 1.910.829 

2. 

SLTA 

Kejurusan/SM

K 

1.174.366 1.569.690 1.348.327 1.520.549 1.383.022 1.621.402 

3. 

Akademis/ 

Diploma 
254.312 251.541 249.362 219.736 249.755 242.937 

4. Universitas 565.402 653.586 695.304 567.235 606.939 618.758 

TOTAL 3.756.491 4.754.846 3.839.692 4.258.146 3.792.610 4.393.926 

Sumber: Badan Pusat Statistik (2017) 

Dapat dilihat pada Tabel 1.2 total pengangguran terbuka di Indonesia mulai 

dari tahun 2015 mencapai empat juta jiwa. Jika diperhatikan kembali pada Tabel 

1.2 pada tingkat pendidikan SLTA, memiliki jumlah yang lebih banyak dari pada 
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tingkatan pendidikan lainnya. Total penganguran yang telah tertera membuktikan 

bahwa sulitnya mendapatkan pekerjaan dan akan memberikan dampak buruk bagi 

kelangsungan perekonomian negara. Banyaknya pengangguran berbanding terbalik 

dengan ketersediaan lapangan pekerjaan yang ada dan yang menjadi perhatian 

penting adalah tingkat pengangguran yang tinggi tersebut ada pada usia produktif 

untuk mendapatkan suatu pekerjaan. 

Berdasarkan permasalahan yang ada para pengangguran pada kelompok 

pendidikan SLTA harus mulai diarahkan dan didukung untuk tidak hanya 

berorientasi sebagai pencari kerja (job seeker), namun dapat dan siap untuk menjadi 

pencipta pekerjaan (job creator) atau berwirausaha (Suharti & Hani, 2011). Dalam 

membangun kesiapan maupun minat para penganggur pada kelompok pendidikan 

SLTA, Ariyani (2016), mengungkapkan bahwa niat berwirausaha dapat 

dipengaruhi melalui tiga hal yaitu self effecacy, norma subjektif, dan pendidikan. 

Dalam hal ini pendidikan kewirausahaan atau entrepreneurship education yang 

menjadi bagian dari pendidikan formal akan membantu memberi pemahaman yang 

lebih baik tentang cara berwirausaha pada peserta didik (Ariyani, 2016). 

Pendidikan kewirausahaan dapat dipahami dengan banyak cara. Salah satu 

cara yang efektif dan dapat berkelanjutan adalah lewat proses pengajaran. Hal ini 

mengapa, pendidikan kewirausahaan dapat ditanamkan mulai dari pendidikan dasar 

atau sekolah dasar sampai tingkat perguruan tinggi. Entrepreneurship Education 

ini dipercaya dapat menjadi potensi yang baik untuk kedepanya bagi para siswa 

juga pengajarnya. Berdasarkan penelitian sebelumnya, untuk menumbuhkan minat 
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berwirausaha siswa tentu dibutuhkan peran serta penyelenggaraan pendidikan 

formal yaitu sekolah.  

Lingkungan sekolah merupakan sarana yang berpangaruh dalam 

menumbuhkan minat berwirausaha siswa melalui pendidikan kewirausahaan, 

dimana siswa kemudian dilatih secara bertahap dengan intensitas bertemu yang 

tinggi, maka peserta didik pun akan mendapat pengalaman di sekolah untuk 

membentuk karakter Entrepeneur sejak dini. Salah satu lembaga pendidikan formal 

di wilayah Kota Surabaya yang mengedepankan Entrepreneurship Education 

adalah Sekolah (CB). Mulai dari jenjang SD sampai SMA. Moto yang diangkat 

adalah Nurturing Character and Entrepreneurial Spirit yang artinya, membangun 

karakter dan semangat kewirausahaan. Direktur Eksekutif yayasan Sekolah CB 

mengatakan dalam kata sambutannya di website resmi Sekolah CB bahwa sesuai 

dengan visinya yaitu pendidikan Entrepreneur sejak dini, program belajar di 

Sekolah CB pun didesain dengan membangun sebuah sistem dan pembelajaran unik 

yang disebut Entreprenuership K-12 Ciputra Way. Entrepreneurship K-12 Ciputra 

Way mendorong para siswa untuk memiliki pola pikir dan pola bertindak secara 

inovatif, kreatif, serta menciptakan sesuatu yang memiliki nilai lebih.  

Pembentukan pola pikir dan tindakan akan dapat berguna bagi siswa dalam 

membangun usahanya sendiri. Mata pelajaran kewirausahaan, dalam penelitian ini 

yaitu Entrepreneuship Way, diharapakan mampu mengembangkan kesadaran dan 

motif kewirausahaan karena merupakan kebutuhan mendasar untuk mencapai 

tingkat kualitas sumber daya manusia agar dapat menjadi insan terdidik berkarakter 
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mandiri, ulet, pantang menyerah, bertanggung jawab, berani mengambil risiko, 

bermotif ekonomi, menghargai waktu, dapat melihat peluang, kreatif dan inovatif. 

Selain dari lembaga pendidikan formal pengaruh  terbesar pada siswa agar 

memiliki minat berwirausaha adalah berasal dari lingkungan keluarganya (Utomo, 

Mashudi, & Asriati, 2014). Dalam keluarga pandangan orang tua memiliki 

pengaruh yang besar bagi seorang anak untuk menentukan suatu pilihan, contohnya 

memilih sekolah terbaik yang ingin dituju, jurusan di perguruan tinggi, dan bahkan 

kehidupan karir. Hal tersebut dapat terjadi karena intensitas bertemu yang tinggi, 

pemberian motivasi atau dorongan, dan fasilitas yang baik bagi anaknya (A'al, 

2016). Dengan dilandasi oleh peneliti terdahulu Utomo, Mashudi, dan Asriati 

(2014), melalui pandangan dan didikan orang tua jugalah mental kewirausahaan 

seorang anak dapat dibentuk.  

Anak-anak yang akan menjadi sumber penelitian ini berasal dari Generasi 

Z. Periode tahun kelahiran dari generasi ini umumnya berasal dari tahun kelahiran 

1995-2010, namun di Indonesia Generasi Z ini terhitung dari tahun kelahiran 1998-

2009 (Taspcott, 2008). Karakteristik dari Generasi Z ini adalah mereka yang 

mengikuti perkembangan teknologi, praktis, berpikiran terbuka dan aktif 

(Subandowo, 2017). Melalui karakteristik dari Generasi Z ini dimungkinkan untuk 

lebih mudah ditanamkan minat kewirusahaan sejak dini. 

Penelitian yang dilakukan Budi Utomo (2014) “Pengaruh Kewirausahaan 

Dalam Keluarga dan Di Sekolah Terhadap Minat Berwirausaha  dengan Mediasi 

Self-Efficacy Siswa Kelas XI” dalam pembahasannya ditemukan jika peran orang 
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tua yang tidak mendukung anaknya untuk memiliki minat kewirusahaan maka, anak 

tersebut tidak akan memiliki minat berwirausaha. Namun hasil penelitian yang 

berbeda dikemukan oleh Pedrini (2017). Hasil penelitian tersebut menyatakan jika 

Entrepreneurship Education sendiri sudah cukup kuat untuk membangun minat 

berwirausaha dari seorang siswa. Perbedaan ini kemudian menjadi menarik bagi 

peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan entrepreneurship education dan 

peran orang tua non-wirausaha terhadap minat berwirausaha.  

Berdasarkan latarbelakang yang terpapar di atas peneliti tertarik untuk 

mengkaji dan meneliti “Pengaruh Entrepreneurship Education dan Peran Orang 

Tua (Non-Wirausaha) Terhadap Minat Berwirausaha”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang hendak 

dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1) Apakah Entrepreneurship Education berpangaruh secara signifikan 

terhadap Minat Berwirausaha siswa? 

2) Apakah Peran Orang Tua (Non-Wirausaha) berpengaruh secara signifikan 

terhadap Minat Berwirusaha siswa? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak tercapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1) Mengetahui pengaruh Entrepreneurship Education berpengaruh secara 

signifikan terhadap Minat Berwirausaha siswa. 

2) Mengetahui pengaruh Presepsi Orang Tua (Non-Wirausaha) berpengaruh 

secara signifikan terhadap Minat Berwirausa siswa. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1) Manfaat Teoritis 

a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa 

wawasan dan pengetahuan dalam dunia pendidikan, khususnya 

mengenai pengaruh Entrepreneurship Education dan Peran Orang Tua 

terhadap Minat Berwirausaha siswa kelas XII SMA. 

b) Hasil penelitian ini dapat menjadi sebagai bahan kajian dan 

pengembangan lebih lanjut untuk penelitian berikutnya. 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Institusi, sebagai saran dan masukan agar kegiatan 

Entrepreneurship Education yang dilakukan mengarah pada 

peningkatan minat berwirausaha siswa. 
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b) Bagi Siswa, sebagai saran dan masukan untuk siswa dalam hal 

Entrepreneursip Education sehingga dapat meningkatkan minat 

berwirausaha siswa. 

c) Bagi Peneliti, sebagai bekal kelak apabila menjadi pendidik di masa 

yang akan datang, sebagai bahan belajar yang memberikan peningkatan 

ilmu pengetahuan dan pengalaman. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Agar tidak terlampau luas dan lebih terfokus, maka peneliti membatasi 

ruang lingkup penelitian sebagai berikut: 

1) Penelitian ini dilakukan pada siswa kelas XII SMA di Sekolah CB Surabaya 

dengan latar belakang pekerjaan orang tua (non-wirausaha). 

2) Penelitian ini berfokus pada Entrepreneurship Education di Sekolah CB, 

Surabaya dan Peran Orang Tua (non-wirausaha). 

3) Periode penelitian dan angkatan yang diteliti tahun 2018-2019, karena para 

siswa kelas XII tersebutlah yang berada pada tahun tersebut. 


