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ABSTRACT
The purpose of this study were 1) to describe each variable of this study, they are entre-

preneurship interest, entrepreneurship education in the family, and student’s  SMK (SMEA) self-
efficacy in Malang, 2) to explain the amount of direct and indirect effect of entrepreneurship edu-
cation in the family to student’s SMK (SMEA) self-efficacy in Malang, 3) to explain the amount of
direct and indirect effects of entrepreneurship education in the family to entrepreneurship interest
mediating by student’s SMK (SMEA) self-efficacy in Malang. This study uses a descriptive and
explanation research. In collecting data used questionnaire, which was given to 261 respondents
who obtained using proportional random cluster sampling technique. In analyzing the data used
path analysis. The results of this study also shows that entrepreneurship education in the family
and self efficacy has significant effect on students' interest in entrepreneurship.
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LATAR BELAKANG
Di masa yang akan datang

basis perekonomian di Indonesia per-
lu diubah menjadi perekonomian
yang produk-produknya mengandal-
kan keterampilan manusia dan
mengandalkan produk-produk yang
bernilai tambah tinggi serta berdaya
saing global. Sehingga ekspor bahan
mentah dapat dikurangi, kemudian
digantikan dengan ekspor produk
yang bernilai tambah tinggi dan
berdaya saing global. Untuk itu perlu
adanya peningkatan sumber daya
manusia agar memiliki keterampilan
yang memadai dan dapat memenuhi
permintaan kebutuhan dunia kerja
serta mampu mengatasi masalah
ketenagakerjaan di Indonesia yaitu
dengan menjadi wirausaha bukan
hanya pencari kerja. Pengembangan
kemampuan berwirausaha adalah hal
penting untuk mendukung kemam-
puan bersaing di dalam ekonomi
global.

Peran dari pendidikan dan
pelatihan kewirausahaan dalam men-

gidentifikasi dan memelihara potensi
kewirausahaan diantara orang muda
menjadi nyata bagi para siswa, pem-
buat peraturan, dan para pendidik.
Didukung oleh Instruksi Presiden RI
Nomor 6 tahun 2009 tentang
Pengembangan Ekonomi Kreatif,
yang sasarannya antara lain adalah
insan kreatif dengan pola pikir dan
moodset kreatif, serta industri yang
unggul di pasar dalam dan luar
negeri, dengan peran dominan
wirausahawan lokal.

Menurut teori perkembangan
karir oleh Ginzberg (dalam Rahma,
2010:37), perkembangan seorang
individu dalam menentukan pilihan
pekerjaan dan karirnya melalui prose
yang berlangsung dalam waktu yang
relatif panjang dan melalui fase-fase
perkembangan mengikuti perkem-
bangan individu itu sendiri. Fase fan-
tasi mencakup usia kira-kira sepuluh
atau dua belas tahun, fase tentatif
usia 11 sampai 18 tahun dan fase re-
alistis yaitu masa anak mulai bekerja.
Sesuai dengan teori perkembangan
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dan pemilihan karir yang dikemuka-
kan oleh Ginzberg tersebut, maka
dalam perkembangannya pilihan ka-
rir anak dipengaruhi oleh keluarga
dan sekolahnya. Untuk itu merupa-
kan tanggung jawab sekolah dan
keluarga untuk meningkatkan minat
berwirausaha anak.

METODE
Berdasarkan tujuan yang

ingin dicapai dalam penelitian ini
maka penelitian ini dirancang se-
bagai penelitian deskriptif dan ek-
splanasi. Penelitian deskriptif
digunakan untuk mendeskripsikan
variabel dalam penelitian yaitu pen-
didikan kewirausahaan dalam
keluarga (X1), Self-efficacy (Z) dan
minat berwirausaha siswa (Y).
penelitian eksplanasi digunakan un-
tuk menjelaskan besarnya pengaruh
langsung dan tidak langsung pen-
didikan kewirausahaan dalam
keluarga (X1) dan pendidikan
kewirausahaan di sekolah (X2) ter-
hadap Self-efficacy (Z), serta men-
jelaskan pengaruh langsung dan tid-
ak langsung pendidikan
kewirausahaan dalam keluarga (X1),
pendidikan kewirausahaan di sekolah
(X2) dan Self-efficacy (Z) terhadap
minat berwirausaha siswa (Y).

Populasi dalam penelitian
ini adalah seluruh siswa kelas XII
SMK (SMEA) Negeri dan Swasta.
Dipilih SMEA dengan  Bidang
Keahlian Bisnis dan Manajemen
(Akuntansi, Pemasaran dan Admin-
istrasi Perkantoran). Sampel diambil
dengan teknik cluster probability
sampling dan diperoleh 261 respond-
en (siswa). Dalam menganalisis data
digunakan analisis jalur.

HASIL
Dari pengumpulan data

maka dieketahui bahwa SMK

(SMEA) lebih banyak diminati oleh
siswa perempuan dibandingkan
dengan siswa laki-laki, terbukti
dengan perbandingan 86 : 1. Dalam
penelitian dapat pula diketahui
dukungan atau doronga orang tua
dalam berwirausaha kepada anak
(siswa).

Tabel 1 Distribusi frekuensi
Dorongan Orang tua
Kearah Kewirausahaan

Pilihan
Jawaban

Skor Frek-
uensi

Per-
sentase

Cukup
mendukung

5,2 – 6,7 76 29,12

Mendukung 6,8 – 8,3 157 60,15
Sangat
mendukung

8,4 - 10 28 10,73

Total 261 100
(Sumber: Diolah Peneliti)

Dari Tabel 1 diatas dapat
diketahui bahwa 157 (60,15%) re-
sponden menjawab bahwa orang
tuanya mendukung dan mendorong
responden ke arah kewirausahaan,
76 (29,12%) responden menjawab
bahwa orang tuanya cukup men-
dukung dan mendorong responden
ke arah kewirausahaan. Berdasarkan
Tabel 4.6 dapat diketahui juga bahwa
tidak ada responden (0%) yang
menyatakan bahwa orang tuanya tid-
ak mendukung ke arah
kewirausahaan. Dapat disimpulkan
bahwa sebagian besar siswa merasa
bahwa orang tuanya mendukung
mereka kearah kewirausahaan.

Tabel 2 Distribusi Frekuensi Kemenari-
kan Materi Kewirausahaan yang Diajar-
kan di Sekolah

Pilihan Jawa-
ban

Skor Frek
uensi

Per-
sentase

Cukup menarik 5,2 – 6,7 50 19,16
Menarik 6,8 – 8,3 196 75,10
Sangat menarik 8,4 - 10 15 5,74
Total 261 100

(Sumber: Diolah Peneliti)

Dari Tabel 2 diatas dapat
diketahui bahwa 196 (75,10%) re-
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sponden merasa bahwa materi yang
diajarkan di sekolah menarik,  50
(19,16%) responden merasa bahwa
materi yang diajarkan di sekolah
cukup menarik. Berdasarkan Tabel
4.7 dapat diketahui juga bahwa tidak
ada responden (0%) yang menya-
takan bahwa materi yang diajarkan di
sekolah tidak menarik. Dapat disim-
pulkan bahwa sebagian besar siswa
merasa bahwa materi yang diajarkan
di sekolah menarik.

Tabel 4.13 Distribusi Frekuensi
Keyakinan dan Keman-
tapan Untuk Ber-
wirausaha

Pilihan
Jawaban

Skor Frek-
uensi

Per-
sentase

Kurang
yakin

5,4– 7,7 9 3,44

Cukup
yakin

7,8 – 10,1 104 39,85

Yakin 10,2 – 12,5 110 42,15
Sangat
yakin

12,6 – 15 38 14,56

Total 261 100
(Sumber: Diolah Peneliti)

Dari Tabel 3 diatas dapat
diketahui bahwa 110 (42,15%) re-
sponden merasa bahwa mereka yakin
dan mantap untuk berwirausaha, 104
(39,85%) responden merasa bahwa
mereka cukup yakin untuk ber-
wirausaha. Dapat disimpulkan bahwa
bahwa sebagian besar siswa merasa
bahwa mereka yakin dan mantap un-
tuk berwirausaha.

Berdasarkan pengujian
hipotesis dengan bantuan SPSS (sta-
tistic program service solution)
hipotesis penelitian yang berbunyi
bahwa pendidikan kewirausahaan
dalam keluarga dan di sekolah ber-
pengaruh terhadap self-efficacy siswa
SMK (SMEA) di Kota Malang
diterima dan hipotesis penelitian
yang berbunyi bahwa pendidikan
kewirausahaan dalam keluarga dan

di sekolah serta self-efficacy ber-
pengaruh terhadap minat ber-
wirausaha siswa SMK (SMEA) di
Kota Malang diterima.

PEMBAHASAN
Bagheri dan Pihie (2010)

menyatakan bahwa anak yang be-
rasal dari keluarga wirausaha dan
ikut terlibat di dalam menjalankan
usaha keluarga meningkatkan self-
efficacy anak untuk menjadi
wirausaha. Apabila anak mendapat-
kan kesempatan untuk mengelola
usaha keluarga, maka tanpa disadari
bahwa anak telah mengambil penge-
tahuan dalam mengelola usaha.

Kesuksesan dan kegagalan
yang dialami oleh keluarganya dalam
menjalankan usaha dapat menguat-
kan keinginan anak untuk mengikuti
jejak orang tuanya dan menjadi
seorang wirausaha. Walaupun latar
belakang pekerjaan orang tua bukan
wirausaha, namun tidak menutup
kemungkinan bagi anak untuk mem-
peroleh pendidikan kewirausahaan
dalam keluarga. Pendidikan
kewirausahaan yang diperoleh oleh
anak dalam keluarga selain keteladan
orang tua dalam berwirausaha juga
dapat melalui komunikasi orang tua
mengenai kewirausahaan.

Tujuan pendidikan
kewirausahaan di SMK adalah untuk
mengembangkan potensi akademis
dan kepribadian siswa, dan men-
guasai ilmu pengetahuan serta
teknologi sesuai dengan kebutuhan
dunia kerja. Tedjasutisna (dalam Ra-
hayu, 2008) mengemukakan bahwa
salah satu tujuan dari pengembangan
kewirausahaan di sekolah adalah un-
tuk meningkatkan jumlah wirausa-
hawan yang berkualitas. Standar
kompetensi yang diberikan kepada
kelas XII SMK (SMEA) adalah
mengelola usaha kecil, dengan kom-
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petensi dasar yaitu mempersiapkan
pendirian usaha, menghitung rasio
menjalankan usaha, menjalankan
usaha dan mengevaluasi usaha. Un-
tuk penyampaian materi tersebut di-
perlukan praktik agar siswa dapat
mengalami sendiri kegiatan mengel-
ola usaha kecil.

Temuan penelitian ini men-
dukung teori perkembangan dan
pemilihan karir yang dikemukakan
oleh Ginzberg dalam Munandir
(1996:240) yang menyatakan bahwa
perkembangan minat anak terhadap
suatu pekerjaan melalui tahap yang
tidak instan melainkan melalui fase-
fase yang sesuai dengan perkem-
bangan anak. Perkembangan karir
merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari perkembangan
manusia. Siswa yang berada pada
usia remaja mulai mengenal karir
atau pekerjaan yang diperoleh dari
keluarga, sekolah dan kemudian
masyarakat. Oleh sebab itu pendidi-
kan yang diterima anak dari dalam
keluarga dan di sekolah merupakan
salah satu faktor yang mengawali
minat anak terhadap suatu pekerjaan.

PENUTUP
Kesimpulan

Bagaimana cara orang tua
dalam memenuhi kebutuhan keluarga
memberikan contoh yang nyata bagi
siswa untuk berwirausaha, dan in-
formasi yang diperoleh dari materi
kewirausahaan yang diberikan
disekolah menyebabkan siswa mera-
sa yakin untuk berwirausaha.
Penilaian self-eficacy siswa untuk
berwirausaha dapat dikatakan cukup
tinggi, siswa merasa yakin untuk
berwirausaha setelah lulus sekolah
nanti,  jika diberikan kesempatan.
Mereka juga yakin bahwa mereka
dapat mengelola usahanya dengan
baik di masa yang akan datang,

mereka merasa mampu mengatasi
pesaing usaha, resiko kebangkrutan
karena yakin dapat mempertahankan
pelanggan. Namun siswa merasa
memerlukan waktu sebelum mereka
memulai usahanya sendiri, dan
mereka lebih yakin untuk ber-
wirausaha dalam lingkup usaha kecil
yang tidak banyak membutuhkan
modal usaha.

REKOMENDASI
Berdasarkan kesimpulan diat-

as, maka saran yang diajukan oleh
peneliti adalah sebagai berikut.
Sekolah perlu sikap aktif dalam
pembelajaran kewirausahaan, dengan
mengaktifkan komunikasi dengan
orang tua/ wali siswa melalui
kegiatan Komite sekolah. Untuk
mengintegrasikan tujuan pendidikan
serta bekerjasama dengan orang tua
dalam mendukung dan meningkatkan
keyakinan siswa untuk menjadi
wirausaha bukan hanya pencari ker-
ja. Perlunya pendataan kembali ter-
hadap minat siswa, untuk memper-
baiki pendidikan kewirausahaan di
sekolah, agar minat berwirausaha
yang dimiliki oleh siswa dapat ter-
salurkan melalui kegiatan yang
sesuai.

Bagi peneliti yang hendak
mengembangkan penelitian tentang
meniat kewirausahaan bagi siswa
peneliti menyarankan untuk
menggunakan variabel pendidikan di
sekolah sebagai variabel tambahan,
sehubungan dengan pendidikan yang
diperoleh siswa. Disarankan pula
bagi peneliti yang hendak mengem-
bangkan penelitian ini untuk memilih
siswa dengan cluster yang lebih
fokus dengan kekayaan yang dimiliki
oleh daerahnya misal: SMK di kota
Wisata, sehubungan dengan otonomi
daerah.
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Bagi peneliti yang hendak
melakukan penelitian yang berkaitan
dengan minat berwirausaha siswa
dapat memasukkan variabel teman
sebaya dan jenis kelamin serta dalam
meneliti seluruh siswa SMK secara
umum di Kota Malang, untuk mem-
perkaya kajian-kajian yang terkait
dengan meningkatkan minat ber-
wirausaha siswa.
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