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Previous studies supported that entrepreneurial attitudes can be a potential precursor of one's 

intentions to engage in entrepreneurial activities in the future. In terms of parental education, 

research also found a significant relationship between mother's entrepreneurial upbringing pattern 

and children's entrepreneurial characteristics at elementary school age. Since the act of implementing 

such upbringing pattern can be similarly close to entrepreneurial activities, this research has 

explored how entrepreneurial attitude of mother has a strong affect on their choice of implementing 

entrepreneurial upbringing pattern for the children. From a sample of278 mothers offive national 

plus elementary schools we found that two of three hypotheses proposed were statistically supported. 

Entrepreneurial attitude of a mother strongly affect their choice of implementing entrepreneurial 

upbringing pattern to the children. There is also significant correlation between entrepreneurial 

attitude and entrepreneurial upbringing pattern, but the correlation is not significantly supported 

on the employment status of a mother This research has several implications theoretically and 

practically. The findings of this research corroborate some studies with the support of entrepreneurial 

attitude orientation as one of the precise measurement in pre dieting future entrepreneurial intentions 

in term of education from the parents. The evidence that employment status did not correlate with 

any of entrepreneurial attitudes nor with the choice of implementing entrepreneurial upbringing 

pattern give a wider opportunities to explore other demographic factors which might influence both 

entrepreneurial attitude and entrepreneurial upbringing pattern. 

Keywords: entrepreneurial attitude, employment status, entrepreneurial upbringing pattern, entre- 

preneurial characteristics 

Penelitian yang sebelumnya menyatakan bahwa perilaku entrepreuneur bisa berpotensi agar 

orang ikut andil dalam aktivitas entrepreuneur nantinya. Dalam hal asuhan orang tua, penelitian 

ini juga menemukan hubungan yang signifikan antara pola asuh entrepreuneur seorang ibu dan 

karakter pengusaha pada anak pada seumuran sekolah SD. Karena penerapan pola asuh semacam 

ini bisa agak menyamai aktivitas entrepreuneur, penelitian ini telah mendalami bagaimana perilaku 

entrepreuneur seorang ibu mempunyai pengaruh yang kuat pada keputusan dalam menerapkan pola 

asuh entrepreuneur pada anak. Dari sample sebanyak 278 ibu pada lima sekolah nasional dan sekolah 

Dasar, kami menemukan bahwa dua dari tiga hipotesa yang diajukan secara statistik didukung. 

Perilaku entrepreuneur seorang ibu sangat mempengaruhi pilihan mereka dalam menerapkan 

didikan entrepreuneur pada anak-anak mereka. Ada juga korelasi yang signifikan antara perilaku 

entrepreuneur dan pola asuh entrepreuneur, tetapi korelasi ini tidak didukung secara signifikan pada 

status kepegawaian seorang ibu. Penelitian ini mempunyai beberapa implikasi secara teoritis dan 

secara prakteknya. Hasil dari penelitian menguatkan beberapa penelitian dengan dukungan orientasi 

perilaku entrepreuneur sebagai salah satu dari ukuran tepat dalam memprediksi masa depan perhatian 

pengusaha dalam hal pendidikan dari orang tua. Bukti bahwa status kepegawaian tidak berkorelasi 

dengan perilaku entrepreuneur manapun ataupun dengan pilihan menerapkan pola asuh entrepreuneur 

memberikan kesempatan yang lebih luas untuk menyelidiki faktor demografis lainnya yang mungkin 

mempengaruhi perilaku entrepreuneur dan pola asuh entrepreuneur. 

Kata kunci: perilaku entrepreuneur, status kepegawaian, pola asuh entrepreuneur, ciri-ciri 

entrepreuneur. 
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PENDAHULUAN 

Upaya pemerintah dalam meningkatkan jumlah 

entrepreuneur di Indonesia untuk dapat mencapai 

stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat 

secara luas dapat ditemukan di berbagai sektor, 

mulai dari sektor pemerintah, perbankan, bisnis, 

organisasi nirlaba, hingga pendidikan. Seperti 

diketahui, beberapa tahun terakhir pemerintah 

telah menerapkan entrepreneur ship sebagai salah 

satu bidang ilmu yang wajib dipelajari di seluruh 

jenjang pendidikan, mulai dari pendidikan tinggi 

hingga ke level terendah yaitu pendidikan pra 

dasar. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah 

dalam mendorong pengembangan berbagai 

kegiatan entrepreneurial demi terbentuknya 

generasi entrepreneurial di masa mendatang 

melalui pendidikan. 

Sejumlah penelitian membuktikan bahwa 

pendidikan entrepreneur ship dapat meningkat- 

kan intensi untuk memulai suatu kegiatan 

entrepreneurial dan membekali siswa di 

berbagai tingkat pendidikan dengan keahlian 

entrepreneurial (Gatewood, Shaver, Powers dan 

Gartner 2000; Green et al 1996; Hansemark 1998; 

Hisrich dan Gracher, 1995; Kirby 2004; Louw et 

al, 2003; Tunjungsari 2010). Dalam kaitannya 

dengan pendidikan entrepreneur ship pada usia 

sekolah dasar, Tunjungsari (2010) membuktikan 

bahwa ibu memiliki peran dalam menciptakan 

karakteristik entrepreneurial anak melaui 

penerapan pola asuh yang mengadopsi nilai- 

nilai entrepreneurial. Nilai-nilai entrepreneurial 

yang diadopsi meliputi innovation, need for 

achievement, locus of control, tolerance for 

ambiguity, risk taking propensity, dan self 

confidence. Penerapan pola asuh entrepreneurial 

ini tentunya tidak ditemukan di setiap ibu, besar 

dugaan hal ini dipengaruhi oleh adanya perbedaan 

entrepreneurial attitude pada masing-masing ibu. 

Robinson et al. (1991) dalam studinya mengguna- 

kan skala pengukuran Entrepeneurial Attitude 

Orientation (EAO) untuk menentukan seberapa 

besar sikap seseorang terhadap orientasi 

entrepreneurial dapat digunakan untuk mengukur 

kecenderungannya untuk melakukan aktivitas 

entrepreneurial di masa mendatang. Meskipun 

sikap seseorang dapat berubah seiring dengan 

perjalanan waktu dan melalui berbagai situasi 

yang dialami dari proses interaksi seseorang 

dengan lingkungannya, tetapi saat sikap seseorang 

telah terukur maka dapat disusun suatu prediksi 

mengenai tindakan yang akan dilakukannya di 

masa mendatang (Carlson 1985). Lebih lanjut 

Robinson et al (1991) membuktikan bahwa 

seseorang dengan nilai EAO yang tinggi akan 

memiliki kecenderungan yang tinggi pula dalam 

melakukan aktivitas entrepreneurial di masa 

mendatang. 

Penelitian ini akan mengulas penelitian yang 

mengkaitkan antara entrepreneurial attitude dan 

pola asuh entrepreneurial pada ibu yang memiliki 

anak di usia sekolah dasar. Mengingat sebelumnya 

terdapat penelitian yang membuktikan bahwa 

faktor demografis (usia, tingkat pendapatan, status 

pernikahan, kepemilikan bisnis) mempengaruhi 

entrepreneurial attitude para entrepreneur 

(Tamizharasi dan Panchanatam 2010) maka 

penulis memandang pentingnya melihat 

adanya pengaruh status pekerjaan ibu terhadap 

entrepreneurial attitude yang dimilikinya. 

Pertanyaan penelitian meliputi : 1) Bagaimana 

hubungan antara entrepreneurial attitude 

dengan kecenderungan penerapan pola asuh 

entrepreneurial, 2) Apakah terdapat perbedaan 

entrepreneurial attitude berdasarkan status 

pekeijaan, dan 3) Apakah terdapat pengaruh 

entrepreneurial attitude dan status pekerjaan 

terhadap kecenderungan penerapan pola asuh 

entrepreneurial. Pembahasan dalam paper 

ini akan diawali dengan studi literatur yang 

menunjukkan adanya keterkaitan antara 

entrepreneurial attitude, faktor demografis, dan 

pola asuh entrepreneurial. Pada bagian berikutnya 

akan dipaparkan metode penelitan serta hasil 

pengujian secara statistik. Bagian akhir berisi 

diskusi, keterbatasan penelitian, serta saran untuk 

penelitian lebih lanjut. 

TINJAUAN LITERATUR 

Entrepreneurial Attitude 

Penelitian tentang orientasi entrepreneurial 

attitude cukup mendapat banyak perhatian ter- 

utamaterkait dengan karakteristik entrepreneurial 

(Robinson et al 1991; Venkatapathy 1992; 

Shanmugavelan 1993; Yuvaraj 1993; Carter 2003, 

Gartner, Shaver dan Gatewood 2003; Florin, Karri 
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dan Rositter 2007; Harris et al 2008; Tamizharasi 

dan Panchanatham 2010). Robinson et al. 1991 

pertama kali memperkenalkan EAO dengan 

empat dimensi mengukur orientasi seseorang 

terhadap entrepreneurial attitude. Dimensi 

tersebut terbukti mampu membedakan sikap 

seorang entrepreneur dengan non-entrepreneur, 

dimana entrepreneur akan memiliki achievement 

orientation, innovation, self esteem, dan internal 

locus of control yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan non-entrepreneur. 

Lebih lanjut Robinson et al (1991) menunjukkan 

bahwa penggunaan attitude dalam memprediksi 

perilaku entrepreneurial seseorang terbukti 

merupakan pendekatan yang lebih tepat 

dibandingkan penggunaan trait kepribadian 

sebagai indikator tindakan entrepreneurial di 

masa mendatang. Attitude seseorang juga lebih 

mudahberubah, misalnyamenjadi lebihmenyukai 

entrepreneur ship, sehingga dengan demikian 

dapat disusun langkah-langkah integratif untuk 

membentuk attitude entrepreneurial yang kuat 

melalui berbagai kegiatan yang mendukung 

entrepreneur ship (Boshof dan Bester 2003). 

Entrepreneurial attitude juga terbukti mampu 

mempengaruhi tindakan entrepreneurial 

seseorang di masa mendatang (Boshof dan 

Bester 2003; Harris et al 2008; Tamizharasi dan 

Panchanatham 2010). 

Needfor achievement adalah faktor penting yang 

mendorong seseorang untuk memiliki sikap 

positif terhadap kegiatan entrepreneurial, yaitu 

apresiasi seseorang yang tinggi terhadap hal- 

hal yang mampu menumbuhkan motivasi untuk 

menjadi entrepreneur sukses (Davidsson 1995; 

Moorman dan Halloran 1993; Aziz dan Zakaria 

2004). Karakterisistik ini terbukti meningkatkan 

kepuasan seseorang terhadap karir entrepreneur, 

kesiapan dalam menghadapi tantangan-tantangan 

menjadi entrepreneur, dan kebebasan dalam 

menentukan besamya usaha yang dialokasikan 

untuk mencapai kesuksesan (Othman dan Ishak 

2009). 

Innovation menjadi faktor kunci dalam 

kesuksesan seorang entrepreneur (Koh 1996). 

Inovasi terkait dengan entrepreneurial attitude 

merupakan tendensi dan kemampuan individu 

dalam memikirkan ide-ide bisnis baru serta 

mengembangkan ide tersebut untuk diaplikasikan 

dalam kegiatan entrepreneurial (Pihie dan 

Bagheri 2010). 

Self esteem merefleksikan self-confidence 

seseorang akan keahlian dan kompetensi yang 

dimilikinya dalam mencapai kesuksesan di 

masa mendatang. Self-esteem terkait dengan 

karakteristik entrepreneurial memungkinkan 

seorang entrepreneur untuk dapat mengatasi 

kondisi ketidakpastian dan berbagai tantangan 

dalam proses entrepreneur ship (Barbosa et al 

2007; Kumar 2007; Wilson et al 2007). Wilson 

et al 2007 membuktikan bahwa siswa dengan 

entrepreneurial self esteem yang tinggi akan 

memiliki kecenderungan untuk memulai kegiatan 

entrepreneurial yang lebih tinggi di masa 

mendatang. 

Attitude seseorang dalam menangani per- 

masalahan dalam kehidupan sehari-hari 

dipengaruhi ol eh internal locus of control. Internal 

locus of control adalah kepercayaan seseorang 

akan kemampuannya untuk mengontrol kondisi 

yang akan dialami, self-confidence, komitmen, 

kreativitas, dan hal-hal lain di masa mendatang 

(Othman dan Ishak 2009). Hisrich dan Peters 

1998 membuktikan bahwa internal locus of 

control mempengaruhi tingkat keterlibatan 

seseorang dalam aktivitas entrepreneurial, 

semakin tinggi internal locus of control akan 

diikuti dengan tingginya keterlibatan dalam 

aktivitas entrepreneurial. Karakteristik ini juga 

menjadi attitude penting yang mempengaruhi 

keputusan seseorang untuk menjadi entrepreneur 

di masa mendatang (Aziz dan Zakaria 2004; Van 

Praag et al 2004). 

Pola asuh entrepreneurial 

Tujuan dari setiap pendidikan entrepreneur ship 

di samping untuk melengkapi seseorang dengan 

keahlian-keahlian entrepreneurial tentunya 

adalah untuk menciptakan dan mengembangkan 

keinginan untuk menjadi entrepreneur itu sendiri. 

Meskipun tidak ada jaminan keberhasilan 

mencetak entrepreneur dari setiap pendidikan 

ini tetapi mengupayakan pendidikan yang 

tepat akan memberikan pedoman penting 

untuk menjadi entrepreneur sukses di masa 

mendatang (Wijatno, 2009). Ibu sebagai salah 

satu sumber pendidikan anak memainkan peran 
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penting dalam melaksanakan pola asuh yang 

tepat dalam penciptaan karakteristik pada anak. 

Tunjungsari (2010) membuktikan bahwa melalui 

penerapan pola asuh yang mengadopsi nilai-nilai 

entrepreneurial dapat terbentuk karakteristik 

entrepreneurial pada anak usia sekolah dasar. 

Pola asuh entrepreneurial merupakan pola 

asuh yang mempertimbangkan karakteristik 

entrepreneurial sebagai berikut: innovation, 

need for achievement, locus of control, tolerance 

for ambiguity, risk taking propensity, dan self 

confidence. Karakteristik entrepreneurial ini 

telah banyak diteliti merupakan karakteristik 

yang membedakan entrepreneur dengan non- 

entrepreneur (Gurol dan Atsan 2006; Koh 

1996; Tajeddini dan Mueller 2008). Pada anak 

usia sekolah dasar karakteristik terbukti lebih 

menonjol pada anak-anak yang memperoleh pola 

asuh entrepreneurial dari ibunya (Tunjungsari 

2010). 

Karakteristik innovation memiliki definisi yang 

komprehensif mencakup penciptaan produk baru 

atau kualitas baru, penemuan metode produksi 

baru, tindakan memasuki pasar baru, penemuan 

sumber daya baru atau pengembangan organisasi/ 

struktur organisasi baru dalam bisnis yang 

berjalan (Gurol dan Atsan, 2006). Daya inovasi 

merupakan titik awal kegiatan entrepreneurial 

dan karakteristik penting yang hams dimiliki 

seorang entrepreneur (Koh 1996). Inovasi juga 

berhubungan erat dengan kreativitas dan keduanya 

mempakan bagian penting dari keberhasilan 

suatu bisnis. Dalam pola asuh entrepreneurial, 

seluruh kegiatan anak diarahkan untuk dapat 

menumbuhkan daya inovasi kreativitas ini, 

seperti melalui permainanyang dapat merangsang 

aktivitas otak kanan yang menjadi sumber 

kreativitas dan daya inovasi anak. 

Salah satu tokoh terkemuka yang memperkenal- 

kan teori tentang motivasi adalah McClelland, 

dimana dikatakan bahwa need for achievement 

mempakan faktor psikologis yang kuat yang 

mendasari tindakan seseorang dan telah lama 

dikenal sebagai faktor yang mempengamhi 

perilaku entrepreneur (Harriset al. 2008). Individu 

dengan need for achievement tinggi memiliki 

kemauan kuat untuk mencapai kesuksesan dan 

pada akhirnya memiliki perilaku entrepreneurial 

yang tinggi (Koh 1996). Penerapan pola asuh 

yang mampu menumbuhkan dan meningkatkan 

need for achievement pada anak dapat membentuk 

karakteristik entrepreneurial anak tersebut 

(Tunjungsari 2010). 

Sebagai salah satu variabel kepribadian, locus 

of control berkaitan dengan harapan umum 

individu akan kemampuan mereka untuk dapat 

mengendalikan pengalaman hidup (Leone dan 

Bums 2000). Individu dengan internal locus 

of control mempercayai kemampuan mereka 

untuk dapat mengendalikan kejadian-kejadian 

dalam pengalaman hidup mereka, sebaliknya, 

individu dengan external locus of control percaya 

bahwa pengalaman hidup mereka berasal dari 

faktor-faktor eksternal seperti kesempatan, 

kebemntungan, atau takdir (Koh 1996). Lebih 

lanjut Koh (1996) dan Hansemark (1998) 

membuktikan internal locus of control mempakan 

salah satu karakteristik yang dimiliki oleh 

entrepreneur. Dengan menanamkan pandangan 

tentang pentingnya mencapai kesuksesan di masa 

mendatang melalui berbagai bentuk prestasi yang 

dapat diraih oleh anak maka ibu telah mengadopsi 

salah satu nilai entrepreneurial dalam pola 

asuhnya. 

Kecendemngan seseorang untuk melakukan 

pengambilan risiko atau dikenal sebagai 

karakteristik risk taking propensity terbukti tidak 

dapat dipisahkan dari kehidupan entrepreneur 

(Koh 1996). Entrepreneur selalu dihadapkan 

pada situasi lingkungan seperti kondisi finansial, 

peluang karir, hubungan keluarga, kondisi 

emosional, dan kesehatan psikologis yang tidak 

menentu (Gurol dan Atsan 2006). Cromie (2000) 

menemukan bahwa pada umumnya entrepreneur 

memiliki risk taking propensity yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan orang lain. Mengajak anak 

untuk menyusun antisipasi terhadap kejadian di 

masa mendatang atau mendorong anak untuk 

jeli menggali manfaat dari situasi yang tidak 

pasti mempakan bentuk penerapan pola asuh 

entrepreneurial. 

Tolerance for ambiguity dikonseptualisasikan 

sebagai orientasi individual dalam situasi 

pengambilan keputusan yang berisiko (Gurol dan 

Atsan 2006). Seseorang tolerance for ambiguity 

yang tinggi berpikir bahwa situasi ambigu 
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merupakan kondisi yang menantang dan akan 

berjuang untuk berada pada situasi stabil dan 

mengantisipasi berbagai kegiatan tak terduga 

demi mencapai kinerja yang baik (Koh 1996). 

Seorang anak dapat dilatih untuk dapat memiliki 

keahlian memimpin dan melakukan pengambilan 

keputusan ataumengaj ak anakuntukterlibat dalam 

situasi yang tidak menentu dapat menumbuhkan 

karakter tolerance for ambiguity pada anak. 

Karakteristik entrepreneurial terakhir adalah 

self-confidence, yaitu karakteristik psikologis 

seseorangterkaitdengankepercayaannyaterhadap 

diri sendiri dalam menyelesaikan suatu tantangan 

(Gurol dan Atsan2006). Tunjungsari (2010) 

mengukur pengimplementasian karakteritik 

ini dalam pola asuh entrepreneurial melalui 

keteriibatan anak dalam berbagai kegiatan yang 

bersifat kompetitif atau mendorong anak untuk 

terus berprestasi dalam bidang-bidang yang 

menjadi keunggulan mereka. 

Entrepreneurial attitude dan pola asuh 

entrepreneurial 

Penelitian membuktikan bahwa pendidikan 

entrepreneur ship dapat meningkatkan intensi 

untuk memulai suatu kegiatan entrepreneurial dan 

membekali siswa di berbagai tingkat pendidikan 

dengan keahlian entrepreneurial (Gatewood, 

Shaver, Powers dan Gartner 1991; Green et al 

1996; Hansemark 1998; Hisrich dan Gracher, 

1995; Kirby 2004; Louw et al, 2003; Tunjungsari 

2010). Tunjungsari (2010) membuktikan 

bahwa ibu memiliki peran dalam menciptakan 

karakteristik entrepreneurial anak melaui 

penerapan pola asuh yang mengadopsi nilai-nilai 

entrepreneurial pada anak usia sekolah dasar. 

Penerapan pola asuh entrepreneurial ini tentunya 

tidak ditemukan di setiap ibu, oleh karenanya 

ditemukan dugaan bahwa situasi ini dipengaruhi 

oleh adanya perbedaan entrepreneurial attitude 

pada masing-masing ibu. 

HI : Semakin tinggi entrepreneurial attitude ibu 

maka semakin tinggi pula kecenderungan 

ibu dalam menerapkan pola asuh 

entrepreneurial pada anak 

Entrepreneurial attitude dan status pekerjaan 

Berkaitan dengan status pekeijaan,Yuvaraj (1993) 

membuktikan perbedaan orientasi entrepreneurial 

attitude pada kelompok pegawai dan non pegawai 

dan entrepreneur. Hasil penelitian Yuvaraj (1993) 

menunjukkan bahwa entrepreneur memiliki 

karakteristik needfor achievement dan innovation 

yang lebih tinggi dibanding kelompok pegawai 

dan non pegawai. Hal ini mendasari dugaan 

bahwa terdapat perbedaan entrepreneurial 

attitude pada ibu dengan status pekerjaan yang 

berbeda, yaitu ibu bekeija dan ibu rumah tangga. 

H2: Terdapat perbedaan entrepreneurial 

attitude pada ibu dengan status pekerjaan 

yang berbeda 

Entrepreneurial attitude, status pekerjaan, 

dan pola asuh entrepreneurial 

Dalam penelitiannya Tunjungsari (2010) 

membuktikan bahwa ibu yang menerapkan 

pola asuh entrepreneurial mampu menciptakan 

karakteristik entrepreneurial yang kuat pada 

anak. Dengan kata lain, ibu memiliki peran kunci 

dalam mencetak generasi entrepreneurial di masa 

mendatang melalui pendidikan yang ditanamkan 

pada anak sejak usia dini. Fakta bahwa tidak 

setiap ibu menyadari pentingnya pendidikan 

entrepreneur ship pada anak dan penerapan pola 

asuh entrepreneurial adalah bukanlah suatu 

pilihan mutlak bagi ibu dalam mendidik anaknya 

mendorong peneliti untuk mengeksplorasi 

lebih lanjut tentang kecenderungan penerapan 

pola asuh entrepreneurial pada ibu bekerja 

dan ibu rumah tangga. Hipotesis disusun 

berdasarkan dugaan bahwa entrepreneurial 

attitude dan status pekerjaan ibu mempengaruhi 

kecenderungan mereka untuk menerapkan pola 

asuh entrepreneurial pada anak. 

H3: Terdapat hubungan antara entrepreneurial 

attitude, status pekerj aan dan kecenderungan 

menerapkan pola asuh entrepreneurial pada 

anak 

METODE PENELITIAN DAN HASIL 

Sampel diperoleh secara acak sebanyak 278 

ibu di 5 sekolah dasar berskala nasional plus di 

Jakarta. Responden pada penelitian ini adalah 

ibu-ibu yang sebelumnya juga terlibat dalam 

penelitian terdahulu, yang ditujukan untuk 

mengetahui pengaruh pola asuh entrepreneurial 

terhadap karakteristik entrepreneurial pada 

anak. Dalam penelitian ini selanjutnya 

dilakukan pengelompokan antar ibu berdasarkan 

status pekerjaan, yaitu ibu bekerja dan ibu 
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rumah tangga, dan diuji bagaimana attitude pengukuran dari masing-masing variabel dapat 

entrepreneurial mereka. Skala pengukuran dilihat pada tabel 1. 

attitude entrepreneurial diadaptasi dari skala Hasil pengujian regresi terhadap variabel 

EAO yang digunakan oleh Robinson et al 1991. EAO dan kecenderungan penerapan pola asuh 

Adapun untuk mengukur kecenderungan pola entrepreneurial menunjukkan adanya pengaruh 

asuh entrepreneurial diadaptasi skala pengukuran yang signifikan (sig. 0.00, F = 280.441). dengan 

yang digunakan Tunjungsari (2010). demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 

Data dikumpulkan dengan menggunakan terbukti, dimana semakin tinggi entrepreneurial 

kuesioner dan selanjutnya diolah dengan metode attitude ibu maka semakin tinggi pula 

regresi. Operasionalisasi variabel serta indikator kecenderungan ibu dalam menerapkan pola asuh 

Tabel 1 Variabel, Deskripsi, Indikator, dan Pengukuran 

Variabel Deskripsi Indikator Pengukuran 

Pola asuh entrepreneurial Pola asuh yang berfokus 
pada aktivitas-aktivitas 
yang mendukung pem- 
bentukan karakteristik 
entrepreneurial: yang 
meliputi innovativeness, 
need for achievement, 
locus of control, risk 
taking propensity, toler- 
ance for ambiguity, dan 
self-confidence. 

1. Saat ini saya memfokuskan 
pada aktivitas-aktivitas yang 
dapat meningkatkan daya 
inovasi dan kreativitas anak 

2. Saya selalu menekankan 
penting-nya meraih kesuksesan 
di masa mendatang 

3. Saya sering melibatkan anak 
dalam aktivitas pengambilan 
keputusan 

4. Saya selalu meneari eara-eara 
bam dalam meningkatkan 
motivasi anak saya untuk 
meraih tujuan yang ingin 
mereka eapai 

5. Saya mendorong anak untuk 
mengambil tanggung jawab 
pada hal-hal keeil 

6. Saya selalu mendorong anak 
untuk berpikir kreatif 

7. Saya melatih anak agar dapat 
mengantisipasi kegagalan di 
masa mendatang 

8. Saya melatih anak agar tidak 
putus asa setelah mengalami 
kegagalan 

9. Saya mendorong anak untuk 
tidak takut meneoba hal-hal 
bam 

7 poin skala Likert 
1 = sangat tidak setuju 
7 = sangat setuju 

Status Pekepaan Status pekepaan ibu Adalah kondisi ibu terkait dengan 
pekepaan yang ditekuninya 

Kategorikal: bekepa vs 
tidak bekepa 

Entrepreneurial Attitude 
Orientation 

Attitude seseorang ter- 
hadap kegiatan entre- 
preneurial di masa men- 
datang. diukur dalam 4 
karakteristik: need for 
achievement, innovation, 
self esteem, dan internal 
locus of control 

1. Saya memandang penting 
meneapai kesuksesan dalam 
setiap usaha yang saya 
kepakan 

2. Saya menetapkan target 
keberhasilan yang haras 
dieapai 

3. Saya menerapkan eara- 
eara barn dalam mengatasi 
permasalahan 

7 poin skala Likert 
1 = sangat tidak setuju 
7 = sangat setuju 
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1. Saya berasaha mencari ide- 
ide baru untuk mencapai 
keberhasilan tujuan 

2. Saya senang mempelajari hal- 
hal baru untuk meningkatkan 
daya kreativitas 

3. Saya percaya akan kemampuan 
saya dalam menyelesaikan 
tugas dantanggungjawab 
yang saya miliki 

4. Saya percaya bahwa keahlian 
yang saya miliki dapat 
mendukung kesuksesan saya 
saat ini maupun di masa 
mendatang 

5. Saya yakin dapat mengatasi 
setiap masalah dengan 
keahlian dan kemampuan yang 
saya kuasai 

6. Saya percaya kesuksesan 
tergantung pada keahlian yang 
dimiliki oleh seseorang 

7. Saya percaya tantangan 
ketidakpastian dapat diatasi 
dengan kemampuan untuk 
mengontrol situasi 

8. Saya percaya setiap masalah 
dapat dijadikan peluang untuk 
meraih kesuksesan di masa 
mendatang 

Tabel 2 Koefisien 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 1.788 .125 14.327 .000 

achievement .155 .024 .244 6.480 .000 

innovation .152 .015 .339 10.211 .000 

self esteem .171 .018 .380 9.402 .000 

internal loc .194 .020 .294 9.700 .000 

a. Dependent Variable: intensi pola asuh 

entrepreneurial pada anak. Pada tabel 2 dapat 

dilihat koefisien masing-masing subvariabel EAO 

yang secara keseluruhan signifikan berpengaruh 

secara positif terhadap kecenderungan penerapan 

pola asuh entrepreneurial pada ibu. 

Untuk menguji hipotesis 2 digunakan pengujian 

one way anova dan secara keseluruhan terbukti 

bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan 

antar kelompok ibu bekerja dengan ibu rumah 

tangga dalam hal entrepreneurial attitude yang 

mereka miliki. Tabel 3 menunjukkan hasil 

signifikansi pengujian tersebut. 

Pengujian terakhir dilakukan untuk membuktikan 

hipotesis 3, yaitu melihat adanya hubungan antar 

variabel entrepreneurial attitude, status pekerj aan 

dan kecenderungan ibu dalam menerapkan 

pola asuh entrepreneurial pada anak. Untuk itu 

digunakan alat uji statistik korelasi. Hipotesis 

3 didukung secara statistik dimana terdapat 

hubungan yang signifikan antara entrepreneurial 
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Tabel 3 Anova 

Sum of 
Squares 

df Mean Square F Sig. 

achievement Between Groups .011 1 .011 .164 .686 

Within Groups 18.118 276 .066 

Total 18.129 277 

innovation Between Groups .200 1 .200 1.516 .219 

Within Groups 36.330 276 .132 

Total 36.530 277 

self esteem Between Groups .001 1 .001 .009 .925 

Within Groups 36.179 276 .131 

Total 36.180 277 

internal loc Between Groups .000 1 .000 .000 .991 

Within Groups 16.930 276 .061 

Total 16.930 277 

Tabel 4 Correlation 

status_pekeijaan iiilciisipolaasuli Entrepreneurial 
attitude 

status_pekeijaan Pearson Correlation 1.000 -.028 -.026 

Sig. (2-tailed) .638 .668 

N 278.000 278 278 

intensi_pola_asuli Pearson Correlation -.028 1.000 .896** 

Sig. (2-tailed) .638 .000 

N 278 278.000 278 

Entrepreneurial 
attitude 

Pearson Correlation -.026 .896** 1.000 

Sig. (2-tailed) .668 .000 

N 278 278 278.000 
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

attitude dengan kecenderungan dalam menerap- 

kan pola asuh entrepreneurial. Namun demikian 

tidak status pekeijaan terbukti tidak berkorelasi 

secara signifikan dengan entrepreneurial attitude 

maupun kecenderungan menerapkan pola asuh 

entrepreneurial. Lebih lanjut hasil perhitungan 

korelasi dapat dilihat pada tabel 4. 

PEMBAHASAN, IMPLIKASI DAN 

KETERBATASAN PENELITIAN 

Dari hasil pengujian hipotesis pada bagian 

terdahulu terbukti bahwa secara statistik hipotesis 

1 dan 3 didukung. Hal ini mendukung penelitian 

terdahulu yang menyatakan adanya pengaruh 

yang signifikan dari entrepreneurial attitude 

dapat memprediksi tindakan entrepreneurial 

seseorang di masa mendatang, dalam penelitian 

ini tindakan entrepreneurial ditunjukkan melalui 

kecenderungan ibu untuk menerapkan pola asuh 

entrepreneurial dengan tujuan menciptakan 

karakteri stik entrepreneurial pada anak (Robinson 

et al 1991; Boshof dan Bester 2003; Harris et al 

2008; Tamizharasi dan Panchanatham 2010 

Tidak ditemukannya perbedaan yang signifikan 

pada entrepreneurial attitude ibu dengan status 

bekeija maupun ibu rumah tangga memperluas 

penelitian Tamizharasi dan Panchanatham (2010) 

tentang pengaruh faktor demografis dalam 

pembentukan entrepreneurial attitude. Meskipun 

pada penelitian tersebut terbukti bahwa tingkat 

pendapatan, tingkat usia, status pernikahan dan 

tipe kepemilikan bisnis sangat mempengaruhi 

entrepreneurial attitude seseorang, namun tidak 

ditemukannya pengaruh jenis pekerjaan terhadap 

entrepreneurial attitude ibu membuka peluang 

untuk mengeksplorasi lebih lanjut faktor-faktor 

demografis lain yang mungkin akan memberikan 

hasil berbeda. 
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Bukti adanya korelasi yang signifikan antara 

entrepreneurial attitude dan kecenderungan ibu 

menerapkan pola asuh entrepreneurial mem- 

perkuat hasil pada pengujian hipotesis 1. Selain 

itu, tidak ditemukannya korelasi yang signifikan 

antara jenis pekerjaan ibu dengan entrepreneurial 

attitude dan kecenderungan penerapan pola asuh 

entrepreneurial juga membuktikan bahwa faktor 

demografis tidak berperan pada penelitian ini. 

Secara teoritis hasil penelitian ini memperkuat 

penelitan-penelitian terdahulu yang menyatakan 

besarnya potensi entrepreneurial attitude 

orientation dalam memprediksi tindakan 

entrepreneurial seseorang di masa mendatang. 

Tindakan entrepreneurial yang selama ini hanya 

diteliti seputar intensi untuk memulai bisnis, 

preferensi untuk memilih entrepreneur sebagai 

karir, hingga kecenderungan untuk terlibat 

dalam kegiatan entreprenurship, pada penelitian 

ini diperluas ke dalam bentuk penerapan pola 

asuh terhadap anak yang mengadopsi nilai- 

nilai entrepreneurial. Dengan demikian, dapat 

ditarik suatu kesimpulan bahwa entrepreneurial 

attitude berperan dalam penciptaan karakteristik 

entrepreneurial melalui pendidikan yang tepat. 

Keterbatasan penelitian ini adalah bahwa subyek 

penelitian hanya meliputi ibu-ibu yang berada di 

lingkungan sekolah bertaraf nasional plus, artinya 

relatif memiliki karakteristik yang homogen. 

Penelitian mendatang perlu melibatkan sampel 

yang lebih beragam untuk meningkatkan validitas 

eksternal dari hasil penelitian. Penelitian juga 

hanya melihat ibu sebagai orang tuayangberperan 

dalam pengasuhan anak, perlu dipertimbangkan 

pula peran kerja sama orang tua dalam memilih 

pola pengasuhan pada anak yang mungkin 

dapat memberikan hasil berbeda terhadap 

entrepreneurial attitude dan kecenderungan 

penerapan pola asuh entrepreneurial pada anak. 
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