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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangguran sudah menjadi masalah klasik dan seakan-akan tidak pernah

berhenti di Indonesia. Banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi

Indonesia, yaitu krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis politik semakin

menjadikan Indonesia terpuruk dalam permasalahan karena dengan adanya

permasalahan tersebut membuat angka pengangguran semakin bertambah, bahkan

penambahannya menjadi dua kali lipat (Suara Pembaharuan, 2002).

Pengangguran yang terjadi di Indonesia, khususnya di Pekanbaru, pada awal

tahun 2014 Kota Pekanbaru kembali dihadapkan pada persoalan pengangguran,

hal ini dapat dilihat dari data yang disampaikan oleh dinas tenaga kerja

Pekanbaru, yang tercatat sebanyak 26.313 pencari kerja mendaftarkan diri untuk

memiliki kartu kuning. Data ini meningkat dari tahun 2013 yang tercatat sebanyak

18.000. Menurut kepala dinas tenaga kerja, tingginya angka pencari kerja akan

menyebabkan tingginya angka pengangguran yang terjadi di Pekanbaru,

pengangguran ini tidak terlepas dari laju pertambahan penduduk setiap tahun dan

pencari kerja yang baru saja menyelesaikan pendidikan (Gagasanriau.com, 2014).

Program yang telah dilakukan pemerintah dalam menghadapi pengangguran

adalah membangun fasilitas pendidikan dengan latar belakang SMK (Sekolah

Menengah Kejuruan). Berdasarkan kurikulum SMK 2006, yang sesuai dengan isi

undang-undang SISDIKNAS No 20 tahun 2003 pasal 3 dan 15 mengenai tujuan
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dan penjelasan kurikulum, bahwa SMK sebagai bentuk satuan pendidikan

kejuruan yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang

tertentu dan juga mampu menciptakan lapangan kerja yang baru.

Pada kenyataanya, saat ini lulusan SMK, masih banyak menganggur, baik di

Instansi/Organisasi, maupun dalam bidang berwirausaha. Hal ini disebabkan oleh

ketidakmampuan untuk bersaing dalam mendapatkan pekerjaan pada lembaga

tertentu dan kurangnya minat untuk berwirausaha (Republika.com, 2013).

Wawancara yang dilakukan pada tanggal 14 April 2014 kepada perwakilan

siswa dari setiap jurusan yang ada di SMK Masmur Pekanbaru, dari kelas satu

sampai kelas tiga yaitu jurusan Teknik Otomotif Kendaraan Ringan (R4),

Teknologi Audio Vidio, Teknik Otomotif Kendaraan Ringan (R2), dan Teknologi

Komputer Jaringan, mengenai tentang minat mereka terhadap wirausaha,

diperoleh bahwa siswa masih ada yang belum yakin pada kemampuan yang

dimiliki untuk berwirausaha, dan mengatakan lebih baik memilih untuk

melanjutkan pendidikan agar setelah lulus dapat bekerja di lembaga tertentu.

Akhirnya membuat mereka kurang minat untuk berwirausaha, hal ini di dukung

oleh pernyataan dari kepala sekolah SMK Masmur Pekanbaru menyatakan,

banyak siswa yang telah lulus bekerja di instansi dan melanjutkan kuliah.

Idealnya SMK, mengarahkan peserta didik untuk menjadi manusia

produktif, mampu bekerja mandiri, mampu bersaing dan menjadi seorang

wirausaha (Sisdiknas No 2 tahun 2003 pasal 3 dan 15). Menurut Suharti dan

Sirine (2011), Salah satu upaya yang dapat dilakukan dan dipercaya untuk
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mengurangi pengangguran pada individu terdidik bukanlah saling bersaing

mencari kerja akan tetapi menumbuhkan minat yang tinggi  untuk berwirausaha.

Hurlock (1978) mendefinisikan minat adalah sumber motivasi yang

mendorong seseorang untuk melakukan apa yang mereka inginkan, bila seseorang

melihat sesuatu menguntungkan maka seseorang tersebut akan merasa berminat.

Minat merupakan aspek psikologis yang berpengaruh pada kesuksesan seseorang

dalam melakukan suatu tugas, seseorang akan berkemauan keras untuk mencapai

apa yang diinginkan jika memiliki minat, minat merupakan sesuatu hal yang

penting dalam melakuan tugas didalam berwirausaha (Fatmawati, 2005).

Gambaran seseorang yang memiliki minat berwirausaha menurut Pintrick

dan Schunk (1996) adalah secara psikologis seseorang merasa tertarik, suka, dan

memiliki keinginan untuk melakukan aktivitas bidang berwirausaha dan individu

sadar dalam melakukannya serta dilakukan tanpa ada paksaan dari orang lain.

Sedangkan menurut Wulandari (2013) minat berwirausaha adalah keinginan,

ketertarikan, pada bidang wirausaha serta kesediaan untuk bekerja keras atau

berkemauan keras untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa

takut dengan resiko yang akan terjadi, serta berkemauan keras untuk belajar dari

kegagalan. Minat tidak muncul begitu saja tetapi tumbuh dan berkembang sesuai

dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Walgito, 2003).

Seseorang yang akan berwirausaha menurut Kasmir (2009), langkah awal

yang harus dimiliki adalah menyukai bidang wirausaha, berani memulai, berani

menanggung resiko, optimis dan penuh keyakinan, memiliki tanggung jawab yang

besar kepada diri sendiri, masyarakat, ataupun kepada pihak-pihak luar
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perusahaan, mengevaluasi kualitas kemampuan terhadap diri sendiri, serta

memiliki etika dan moral baik.

Menjadi seseorang pengusaha pada individu terdidik, terutama pada

individu lulusan SMK merupakan pilihan yang tepat, karena akan menyediakan

lapangan kerja untuk diri sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Sesuai

program yang telah dilakukan SMK Masmur Pekanbaru, menjadikan siswa

lulusan SMK masmur menjadi indvidu yang produktif, dan diharapkan setelah

lulus menjadi seseorang wirausahawan, maka program yang dilakukan adalah

pembelajaran kewirausahaan bagi siswa SMK Masmur dengan menerapkan unit

produksi (Data pokok SMK Masmur, 2013).

Berdasarkan program SMK Masmur yang statusnya swasta, tetapi SMK

Masmur mampu mandiri dan berdiri sendiri tanpa bantuan dari pemerintah dengan

mengadakan unit produksi. Pada dasarnya unit produksi yang ada di SMK

Masmur Pekanbaru merupakan suatu usaha incorporated-intrapreneur atau suatu

wadah kewirausahaan yang dapat menjadi sumber pembelajaran wirausaha yang

nyata bagi siswa dan memberikan keuntungan bagi sekolah. Hal ini sesuai dengan

strategi Dikmenjur (2000) menyatakan keuntungan unit produksi meliputi,

menambah kesejahteraan bagi sekolah, meremajakan fasilitas sekolah,

menyiapkan siswa berlatih kerja secara nyata, sebab hasil kerja mereka akan

dijual dipasaran, dan mendekatkan relevansi program kejuruan dengan kebutuhan

dunia industri dan menumbuhkan minat berwirausaha pada siswa dari pengalaman

unit produksi tersebut.
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Minat berwirausaha dapat digambarkan pula dalam dua aspek yang

dikemukakan oleh Hurlock (1978), dan dijelas kembali oleh Pintrich dan Schunk

(1996), yaitu aspek afektif dan aspek kognitif. Aspek afektif berupa kesadaran

individual menyukai suatu objek minat tersebut, perasaan senang, suka, setuju

terhadap aktifitas yang diminati, adanya ketertarikan yang muncul dari dalam diri,

dan berpartisipasi terhadap apa yang diminati. Sedangkan aspek kognitif dalam

berwirausaha berkisar sekitar proses berfikir tentang pertanyaan apa saja

keuntungan dan kepuasaan pribadi yang diperoleh dari usaha tersebut, bila

individu merasa berwirausaha memiliki banyak keuntungan dan memiliki

kepuasan pada dirinya, minat mereka menjadi lebih kuat terhadap minat

berwirausaha.

Aspek afektif merupakan bobot emosional yang membangun aspek kognitif.

Sebagai contoh ketika individu mempunyai pengalaman perasaan yang

menyenangkan pada dunia wirausaha, baik itu pengalaman dari orang tua,

masyarakat ataupun teman sebaya, maka akan mengarahkan sikapnya yang kuat

terhadap minat berwirausaha, dan ketika adanya sikap positif terhadap dunia

wirausaha, maka akan terjadi selanjutnya proses kognitif dimana individu tesebut

berfikir mengenai keuntungan dan kepuasaan yang diperoleh dari berwirausaha.

Minat berwirausaha penting dimiliki oleh para individu terdidik, dimana

dengan adanya minat berwirausaha, dapat membantu individu untuk membuka

peluang kerja. Untuk meningkatkan minat berwirausaha menurut Koranti (2013),

banyak faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor eksternal seperti lingkungan

keluarga dan lingkungan sekitar, dan faktor internal seperti kepribadian dan
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motivasi berwirausaha. Sedangkan, menurut Robinson (1991) salah satu

karakteristik Psikologis internal yang mempengaruhi minat berwirausaha adalah

harga diri.

Coopersmith (dalam burn, 1993) mendefinisikan harga diri sebagai evaluasi

seseorang tentang dirinya sendiri, baik positif maupun negatif dan menunjukan

tingkat dimana individu meyakini dirinya sendiri sebagai individu yang mampu,

penting, berhasil, dan berharga. Artinya ketika individu memiliki harga diri yang

tinggi terhadap kualitas yang dimiliki didalam bidang berwirausaha, maka

individu tersebut akan minat terhadap wirausaha. Selain itu, harga diri menurut

Burns (1993) adalah penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri, baik berupa

penilaian negatif maupun penilaian positif yang akhirnya menghasilkan perasaan

yang membawa kepercayaan diri dan akan merasa senang dalam menjalani

aktivitas. Harga diri merupakan suatu keyakinan  menilai diri sendiri berdasarkan

evaluasi diri secara keseluruhan yang terbentuk oleh keadaan kita dan bagaimana

orang lain memperlakukan kita, individu dengan harga diri yang tinggi akan

merasa dirinya berharga,  mampu melakukan sesuatu, dan dapat diterima (Engko,

2008).

Perasaan harga diri menurut Rosenberg dan Brisset (dalam Burns, 1993),

didasari oleh dua aspek psikologis yaitu (a) evaluasi diri yang mencakup evaluasi

positif dan negatif (b) penghargaan diri. Sedangkan menurut Coopersmith (dalam

burn 1993), aspek-aspek harga diri dapat tergambar dalam kekuasaan (power),

keberartian (signivicance), dan kemampuan (competence). Terbentuknya harga

diri individu yang tinggi, jika sesuatu yang nyata atau yang sebenarnya sesuai
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dengan diri ideal invidu, dan begitu sebaliknya (Rahman, 2011). Menurut Rahman

(2011), harga diri merupakan sesuatu yang sangat penting dan berpengaruh pada

proses berfikir, emosi, keinginan, nilai-nilai, dan tujuan seseorang.

Mengacu pada pernyataan Crocker dan Wolfe (dalam Myers, 2012) bahwa

seseorang akan memiliki harga diri yang tinggi jika seseorang tersebut merasa

senang dengan domain (penampilan, kemampuan, dan lainnya) yang dianggap

penting bagi harga diri individu itu sendiri. Myer (2012) juga menyatakan bahwa

ketika individu merasa pandai dan memiliki kemampuan dalam matematika, maka

individu tersebut akan cenderung memiliki prestasi yang baik dalam pelajaran

matematika dan senang mempelajari matematika. Pengertian myer (2012) dapat

memberikan gambaran bahwa ketika individu merasa memiliki kemampuan

dalam berwirausaha, maka individu tersebut akan minat untuk berwirausaha dan

merasa senang ketika menjalankan wirausaha.

Sebagai contoh dinamika kaitan antara harga diri berpengaruh terhadap

berwirausaha, bahwa ketika seseorang mengevaluasi dirinya secara positif

terhadap kualitas-kualitas yang dimiliki dan merasa mampu dalam bidang

berwirausaha, maka evaluasi positif tersebut akan membawa rasa percaya diri

ketika menjalankan wirausaha, maka dengan rasa percaya diri yang tinggi

terhadap kemampuan yang dimiliki akan memunculkan minat yang tinggi

terhadap minat berwirausaha. Sebaliknya ketika individu memiliki harga diri yang

rendah, individu tersebut akan merasa tidak yakin terhadap kemampuan yang

dimiliki, ketika individu tidak yakin akan kualitas-kualitas dalam bidang
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berwirausaha ia akan merasa gagal jika menjalankan wirausaha, perasaan tersebut

yang menyebabkan seseorang tidak minat untuk berwirausaha.

Sesuai teori yang dikemukakan oleh Suharti dan Sirine (2011), mengatakan

kaitan antara harga diri dengan minat berwirausaha adalah individu yang memiliki

harga diri yang tinggi, menilai dirinya berharga, mampu melakukan sesuatu dalam

berwirausaha, maka minat individu akan tinggi dalam berwirausaha. Faktor lain

yang mempengaruhi seseorang dalam berwirausaha menurut Indarti (2008) yaitu

efikasi diri, merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dan

signifikan sebagai faktor seseorang terhadap minat berwirausaha.

Efikasi diri menurut Bandura (1997), adalah kepercayaan seseorang atas

kemampuan dirinya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Engko (2006), juga

menyebutkan efikasi diri adalah keyakinan seseorang mengenai peluangnya untuk

berhasil mencapai tugas tertentu. Sedangkan menurut Myers (2012), efikasi diri

mengarahkan seseorang pada sekumpulan target yang menantang dan untuk tidak

menyerah mendapatkannya.

Bandura (1997) menyatakan bahwa efikasi diri dapat digambarkan dalam 3

dimensi yaitu Dimensi Magnitude atau Level (tingkat kesulitan dan yakinkah

individu untuk melakukannya), Dimensi Generalisasi (bidang apa yang sesuai

dengan batas kemampuan yang dimiliki), Dimensi Kekuatan (tingkat kekuatan

dari keyakinan atau pengharapan individu mengenai kemampuannya). Efikasi diri

sangatlah penting sebab, menurut Indarti (2008), efikasi diri yang tinggi akan

mencapai suatu kinerja yang lebih baik, karena individu tersebut memiliki
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keyakinan yang kuat, tujuan yang jelas, emosi yang stabil dan kemampuannya

untuk memberikan kinerja atas aktivitas atau perilaku dengan sukses.

Efikasi diri berperan dalam hal memberikan keyakinan pada kemampuan

individu untuk menyelesaikan tugas dan pekerjaannya. Efikasi diri sangat erat

berkaitan dengan minat berwirausaha, dimana individu yang memiliki keyakinan

yang tinggi terhadap peluang usaha dan yakin akan berhasil maka akan

meningkatkan minat individu dalam berwirausaha (Indarti, 2008). Merujuk dari

beberapa teori harga diri dan efikasi diri yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa

harga diri dan efikasi diri berkaitan dengan pengembangan minat karir khususnya

karir dalam berwirausaha.

Berdasarkan fenomena dan uraian mengenai minat berwirausaha serta isu

mengenai harga diri dan efikasi diri sebagai faktor yang berhubungan dengan

minat berwirausaha, maka penulis tertarik  melihat hubungan antara harga diri dan

efikasi diri dengan minat berwirausaha pada siswa SMK Masmur Pekanbaru.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang mengenai harga diri dan efikasi diri yang

berkaitan dengan minat berwirausaha yang telah dijelaskan, maka rumusan dalam

penelitian ini adalah apakah ada hubungan antara harga diri dan efikasi diri

dengan minat berwirausaha pada siswa SMK Masmur Pekanbaru.
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C. Tujuan Masalah

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara harga diri

dan efikasi diri dengan minat berwirausaha pada siswa SMK Masmur Pekanbaru.

D. Keaslian Penelitian

Beberapa penelitian mengenai harga diri, efikasi diri, dan minat

berwirausaha telah ada dilakukan dan menjadi sumbangan referensi ilmiah

mengenai penelitian-penelitian tersebut, diantara beberapa penelitian yang telah

pernah diteliti adalah :

Penelitian yang dilakukan oleh Arista Lukmayanti, tahun 2012 yang

berjudul  hubungan efikasi diri dengan minat berwirausaha siswa kelas XII

program keahlian jasa boga di SMK Negeri 6 Yogyakarta, penelitian tersebut

menemukan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara efikasi diri

terhadap minat berwirausaha siswa kelas XII jurusan jasa boga SMK Negeri 6

Yogyakarta. Beda penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Arista

(2012) adalah selain efikasi diri yang mempengaruhi minat berwirausaha, asumsi

penulis bahwa harga diri juga mempengaruhi seseorang terhadap minat

berwirausaha.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan Hapsah dan Savira (2013), mengenai

hubungan antara efikasi diri dan kreativitas dengan minat berwirausaha, hasil

dalam penelitian ini adalah ada hubungan signifikan antara efikasi diri dengan

minat berwirausaha. Terdapat juga hubungan yang signifikan antara kreativitas

dengan minat berwirausaha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan
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yang signifikan antara efikasi diri dan kreativitas dengan minat berwirausaha.

Perbedaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian sebelumnya adalah

pada penelitian Hapsah dan Savira (2013), variabel yang berpengaruh terhadap

minat berwirausaha adalah  efikasi diri dan kreatifitas, sedangkan pada penelitian

yang dilakukan oleh penulis adalah veriabel yang berpengaruh terhadap minat

berwirausaha adalah harga diri dan efikasi diri.

Penelitian yang mendukung selanjutnya dilakukan oleh Engko (2008),

berjudul pengaruh kepuasaan kerja terhadap kinerja individual dengan harga diri

dan efikasi diri sebagai variabel intervening, hasil dari penelitian ini adalah

kepuasan kerja memiliki hubungan positif terhadap harga diri. Hasil selanjutnya

bahwa ada hubungan positif antara harga diri dan efikasi diri. Perbedaan

penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Engko (2008) adalah pada

penelitian Engko, Harga diri sebagai variabel yang dipengaruhi oleh kepuasan

kerja, sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis adalah harga diri  sebagai

variabel X atau variabel yang mempengaruhi minat berwirausaha.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Hartono (2011) difakultas

psikologi yang berjudul hubungan antara self efficacy dengan minat berwirausaha

pada mahasiswa Fakultas Psikologi Uin Suska Riau, hasil dari penelitian tersebut

terdapat ada hubungan positif antara self efficacy terhadap minat berwirausaha.

Perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian Hartono (2011)

yaitu pada penelitian Hartono (2011) hanya satu menggunakan variabel bebas

yaitu self efficacy yang mempengaruhi minat berwirausaha, sedangkan pada
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penelitian penulis menggunakan dua variabel bebas yaitu harga diri dan efikasi

diri terhadap minat berwirausaha .

Berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan maka penelitian yang

akan dilakukan ini adalah penelitian yang asli dan belum pernah dilakukan,

penelitian ini adalah melihat apakah ada hubungan antara harga diri dan efikasi

diri dengan minat berwirausaha pada siswa SMK Masmur Pekanbaru.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan temuan ilmiah untuk memberikan kontribusi dalam

perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam perkembangan mengenai

pembahasan minat berwirausaha.

2. Manfaat Praktis

Sebagai bahan referensi dan rujukan mengenai hal yang berkaitan dengan

minat berwirausaha. Selanjutnya dapat memberikan infomasi kepada pihak

sekolah dan guru mengenai faktor yang dapat meningkatkan minat

berwirausaha.


