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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan suatu negara yang sebagian besar masyarakatnya 

terdidik serta membutuhkan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensinya. 

Namun yang terjadi saat ini justru banyak masyarakat yang kesulitan 

menemukan lapangan pekerjaan, sehingga hal tersebut menyebabkan 

bertambahnya pengangguran. Bahkan lulusan sarjana tidak mampu menjadi 

jaminan untuk mendapatkan suatu pekerjaan dengan mudah yang sesuai 

dengan gelar mereka. Persaingan yang begitu ketat dalam seleksi pekerjaan dan 

banyaknya orang yang bersaing dalam mencari pekerjaan membuat banyak 

masyarakat yang menjadi pengangguran atau mendapatkan pekerjaan yang 

kurang layak. 

Banyak lulusan dari SMA, maupun SMK yang berorientasi untuk mencari 

pekerjaan dan menjadi seorang pekerja. Pola pikir yang tertanam dalam 

pemikiran mereka adalah, bagaimana mencari pekerjaan setelah mereka lulus 

sekolah, bukannya menciptakan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan memberi 

pekerjaan pada orang lain. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor yang 

meningkatkan tingginya jumlah pengangguran di Indonesia. 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Tingkat pengangguran terbuka 

(TPT) di Indonesia per Februari 2018 berjumlah 6,87 juta orang atau 5,13%. 

Presentasi tingkat pengangguran menurut pendidikan adalah sebagai berikut, 

Sekolah Dasar (SD) 2,67%, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 5,18%, Sekolah 
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Menengah Atas (SMA) 7,19%, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 8,92%, 

Diploma I-III 7,92%, dan Sarjana 6,31%. (Anonim, 2018) 

Banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan oleh lapangan 

kerja yang terbatas. Jumlah pengangguran diprediksikan akan terus meningkat 

apabila ketidakseimbangan antara lapangan kerja dengan angkatan kerja tidak 

teratasi dengan baik. Minimnya lapangan kerja berbanding lurus dengan 

minimnya jumlah wirausaha (self-employment). Berdasarkan data Kementrian 

Koperasi dan UMKM, wirausaha di Indonesia  berjumlah 3,31%. Jumlah ini masih 

terbilang sangat jauh bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga di Asia 

Tenggara, semisal  Singapura mencapai 7%, Malaysia mencapai 5% dan 

Thailand mencapai 4%. (Anonim, 2017). Artinya wirausahawan sangat 

dibutuhkan untuk menciptakan lapangan pekerjaan yang baru. Ironisnya, budaya 

untuk menjadi pekerja (employees) atau bekerja dikantor maupun institusi 

pemerintahan masih melekat pada masyarakat Indonesia. 

Membangun usaha menjadi salah satu pilihan untuk mengurangi 

tingginya angka pengangguran di Indonesia. Membangun suatu usaha 

memanglah tidak mudah, butuh modal yang besar serta minat yang kuat dalam 

diri. Hal ini harus dimiliki oleh individu yang ingin membangun suatu usaha atau 

menjadi wirausahawan. (Indrasuryani, 2017, h. 2) 

Minat dapat diartikan sebagai suatu keinginan, ketertarikan, serta 

kesediaan untuk bekeja keras atau berkemauan keras untuk berdikari atau 

berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa merasa takut dengan 

resiko yang akan terjadi, serta berkemauan keras untuk belajar dari kegagalan 

(Fuadi, Eko dan Murdani 2009, h. 1-3). Minat yang ada pada diri individu tidak 

dibawa sejak lahir. Minat dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan faktor 
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yang memengaruhinya. Secara garis besar ada tiga faktor yang memengaruhi 

minat, yaitu: faktor fisik, faktor psikis dan faktor lingkungan. Faktor fisik dapat 

menunjuk pada kesehatan seseorang yang diperlukan untuk menopang aktivitas 

wirausaha. Faktor psikis meliputi: kepribadian (need of achievement, self 

efficacy), motif, perhatian dan perasaan. Faktor lingkungan terdiri dari: 

lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. (Marini 

dan Hamidah 2014, h. 2). Menurut Purwanti (dalam Datania, 2014, h. 2) minat 

yang dimiliki seseorang dipengaruhi oleh dua faktor yaitu, 1. Faktor intrinsik 

merupakan sifat pembawaan berupa keinginan dari dalam diri invidu. 2. Faktor 

Eksternal yaitu keluarga, sekolah, masyarakat atau lingkungan.  

Dalam membangun sebuah usaha diperlukan juga efikasi diri agar usaha 

tersebut dapat berhasil, dengan begitu seseorang akan lebih termotivasi untuk 

membuka usaha baru. Efikasi diri dapat menjadi penentu dalam melaksanakaan 

pekerjaan, memengaruhi pola pikir dan reaksi emosional dalam pengambilan 

keputusan. Efikasi diri juga berarti keyakinan seseorang dalam memaksimalkan 

usahanya dalam melaksanakan tugasnya (Khayanti dan Sarjana, 2015, h. 247). 

Uraian diatas senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Wulandari (2013, h. 14), bahwa terdapat hubungan positif antara Self-Efficacy 

dengan minat berwirausaha.  Hasil tersebut selaras dengan Pendapat yang 

diungkapkan oleh Luthans (dalam Wulandari, 2013, h. 4-6) bahwa efikasi diri 

yang dimiliki oleh individu dapat mendorong kinerja seseorang dalam berbagai 

bidang termasuk dalam minat berwirausaha. Selain itu, dalam membuka suatu 

usaha diperlukan adanya keyakinan diri terhadap kemampuannya agar 

usahanya dapat berhasil. 
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Hal yang serupa dilakukan oleh Hapsah & Savira (2013:4) yang 

menunjukkan bahwa ada hubungan positif  antara efikasi diri dengan minat 

berwirausaha. Tantangan dalam berwirausaha tentunya sangat beragam, 

dengan efikasi diri yang tinggi individu akan lebih percaya dengan 

kemampuannya untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut sehingga individu 

memiliki minat berwirausaha yang tinggi. 

Efikasi diri juga berarti meyakini diri sendiri mampu berhasil dalam 

melaksanakan tugas tertentu. Dalam perilaku di sebuah organisasi, efikasi diri 

memiliki peran yang penting. Individu yang memiliki efikasi diri yang tinggi 

cenderung bahagia dalam melaksanakan pekerjaanyan dan di kehidupan 

mereka secara umum. Dengan begitu, individu tersebut juga lebih sering 

melakukan inovasi dalam pekerjaannya. Dalam konteks dunia usaha, pengusaha 

dengan efikasi diri yang tinggi akan cenderung merasa senang dan menikmati 

usaha yang dijalankannya. Pengusaha tersebut akan lebih mudah dan yakin 

dalam menyelesaikan berbagai macam permasalahan yang dihadapinya. 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa efikasi diri adalah 

keyakinan diri seseorang pada kemampuannya untuk mencapai tujuan tertentu. 

SMA Theresiana Weleri merupakan sekolah swasta katolik yang berada 

di Kab. Kendal, Kec. Weleri. Berada dibawah naungan yayasan Bernardus 

Semarang. Sebagai sekolah umum atau bukan sekolah kejuruan, tentunya SMA 

Theresiana Weleri memiliki orientasi pada lulusannya untuk melanjutkan ke 

jenjang pendidikan selanjutnya atau perguruan tinggi. Namun demikian, data 

profil lulusan SMA Theresiana Weleri pada 5 tahun terakhir menunjukkan bahwa 

rata – rata lulusan yang melanjutkan ke perguruan tinggi berada pada kisaran 

32,93%. Selebihnya memilih untuk bekerja atau menjadi pegawai. Guru BK SMA 
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Theresiana Weleri menyatakan, “seluruh siswa yang tidak melanjutkan ke 

jenjang pendidikan selanjutnya lebih memilih bekerja atau menjadi pegawai. 

Menurut Siswa/I yang tidak melanjutkan pendidikan, menjadi pegawai lebih tepat 

daripada berwirausaha, hal ini dikarenakan Siswa/I tersebut merasa tidak 

memiliki keahlian khusus yang dapat menunjang Siswa/I tersebut untuk 

berwirausaha.”  Data tersebut tentu menjadi sebuah keprihatinan tersendiri, 

sekaligus menjadi tantangan bagi SMA Theresiana Weleri. Sesuai dengan Visi – 

Misi maka SMA Theresiana Weleri terpanggil untuk memikirkan sekitar 67,07% 

lulusan yang memilih untuk bekerja atau menjadi pegawai. 

Oleh karena itu, mulai tahun pelajaran 2018/2019 SMA Theresiana Weleri 

menyelenggarakan Program SMA Plus dengan tujuan menyiapkan generasi 

muda untuk lebih siap menjadi seorang wirausaha. Melalui Program SMA plus ini 

diharapkan lulusan SMA Theresiana Weleri tidak hanya menjadi lulusan SMA 

biasa tetapi memiliki skill tambahan. Para siswa diberi kesempatan untuk 

mengikuti magang sesuai bidang yang diminatinya di lembaga – lembaga dunia 

usaha atau dunia industri yang mendukung dan bekerja sama dengan SMA 

Theresiana Weleri. Mereka yang lulus akan memperoleh sertifikat yang dapat 

digunakan sebagai bekal untuk menjadi wirausaha. Adanya bekal yang diterima 

dari program SMA Plus juga memungkinkan untuk meningkatkan self – efficacy 

dalam diri siswa. 

Menurut Kementrian Pendidikan dan Kebudayan jumlah siswa SMA yang 

dinyatakan lulus Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) pada tahun 2017 

berjumlah sekitar 91,37%. (Anonim, 2017). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 

penduduk yang bekerja dengan tamatan pendidikan SMA sebesar 16,78%. 

(Anonim,2018) 



6 
 

 
 

Dari uraian di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa efikasi diri 

(self-efficacy) adalah salah satu hal yang dibutuhkan untuk menumbuhkan atau 

meningkatkan minat berwirausaha. Urgensi pada penelitian ini adalah, data Profil 

lulusan SMA Theresiana Weleri, menunjukkan jumlah siswa yang bekerja atau 

menjadi pegawai lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah siswanya yang 

melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Hal tersebut tentu menjadi 

keprihatinan tersendiri. Selain itu data yang diperoleh dilapangan menunjukkan 

bahwa masih ada 7,19% lulusan SMA yang masih menganggur. Atas dasar 

tersebut peneliti tertarik untuk mengungkap apakah terdapat hubungan antara 

self-efficacy dengan minat berwirausha pada siswa SMA Theresiana Weleri. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap hubungan antara self-

efficacy dengan minat berwirausaha pada siswa SMA Theresiana Weleri. 

 

1.3. Manfaat Penelitian 

1.3.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi kajian ilmu 

Psikologi dalam bidang Psikologi Industri dan Organisasi, khususnya tentang 

minat berwirausaha pada siswa SMA, serta hubungannya dengan self-efficacy. 

1.3.2. Manfaat Praktis 

Diharapkan mampu memberikan informasi khusunya dalam hal minat 

berwirausaha serta dapat memikirkan cara-cara dan memberikan acuan dalam 

penyusunan program kewirausahaan. 
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