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ABSTRAK 

Sebagai seorang calon sarjana maupun sarjana mahasiswa dituntut untuk 

bisa mengikuti perkembangan zaman. Banyaknya sarjana yang lulus setiap tahun 

membuat kompetisi dalam mencari pekerjakaan semakin ketat, sehingga tidak 

menutup kemungkinan semakin banyak pula jumlah sarjana yang menganggur. 

Disamping kompetisi yang semakin banyak didukung dengan jumlah lapangan 

kerja yang sedikit, serta faktor lain misalnya terlalu memilih-milih jenis pekerjaan 

dengan harapan gaji tinggi. Mahasiswa seharusnya memiliki karakter yang 

mandiri ini dapat dilihat dari kepandaian seseorang dalam membuat ide-ide baru 

dan kreatifitas untuk menciptakan sesuatu yang bermamfaat bagi dirinya sendiri 

dan orang lain, Salah satunya adalah kemampuan berwirausaha. 

Tujuan dari penelitan ini yaitu mengetahui hubungan antara dukungan 

sosial dari orang tua dengan minat berwirausaha. Hipotesis yang diajukan yaitu 

ada hubungan positif antara dukungan sosial orang tua dengan minat berwirausaha 

pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Subjek dalam penelitian ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi 

Unversitas Muhammdiyah Surakarta yang berwirausaha. Teknik pengambilan 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling yaitu 

pengambilan sampel didasarkan atas karakteristik atau ciri-ciri tertentu, dengan 

jumlah 85 subjek. Metode pengumpulan data menggunakan skala dukungan sosial 

dan skala minat berwirausaha. 

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan SPSS 15.0 menggunakan 

teknik korelasi product moment dari Pearson, diperolah nilai koefisien korelasi 

sebesar 0,506; sig = 0,000 (p<0,01). Berdasarkan hasil analisis, diketahui variabel 

dukungan sosial mempunyai rerata empirik (RE) sebesar 120,09 dan rerata 

hipotetik (RH) sebesar 90 yang berarti dukungan sosial dari orang tua kepada 

subjek tergolong tinggi. Variabel minat berwirausaha, diketahui rerata empirik 

(RE) sebesar 63,78 dan rerata hipotetik (RH) sebesar 47,5 yang berarti Minat 

berwirausaha subyek tergolong tinggi. Sumbangan efektif antara variabel 

dukungan sosial terhadap minat berwirausaha sebasar 25,6%. Sementara 74,7% 

variabel lain yang mempengaruhi minat berwirausaha diluar dukungan sosial 

(orang tua).Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah  ada hubungan 

positif yang sangat signifikan antara dukungan sosial orang tua  dengan minat 

berwirausaha pada mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

 

Kata kunci : Dukungan sosial, Minat bewirausaha. 

 

 



1 

PENDAHULUAN 

Sebagai seorang calon sarjana 

maupun sarjana, mahasiswa dituntut untuk 

bisa mengikuti perkembangan zaman. 

Banyaknya sarjana yang lulus setiap tahun 

membuat kompetisi dalam mencari 

pekerjakaan semakin ketat, sehingga tidak 

menutup kemungkinan semakin banyak 

pula jumlah sarjana yang menganggur. Di 

samping kompetisi yang semakin banyak 

didukung dengan jumlah lapangan kerja 

yang sedikit, factor lain misalnya terlalu 

memilih-milih jenis pekerjaan dengan 

harapan gaji tinggi. Namun, tidak seluruh 

sarjana memiliki keinginan untuk bekerja 

diinstansi maupun perusahaan. Para 

mahasiswa maupun sarjana yang 

berinisiatif dan berani mengambil resiko 

lalu memutuskan untuk berwirausaha, 

dengan ide-ide baru hasil pemikiran 

sendiri dan jeli dalam melihat peluang 

untuk memulai usaha. 

Pada tahun 2014 sampai 

pertengahan tahun 2015 ini, ada fenomena 

menarik yang terjadi dikalangan 

mahasiswa yaitu, semakin banyaknya  

wirausaha muda, Namun masih sedikit 

para pengusaha hebat dari kalangan 

mahasiswa dibanding para sarjana yang 

mengantri kerja diberbagai bursa tenaga 

kerja. Perkembangan wirausaha muda 

masih perlu ditumbuhkan sebab Indonesia 

merupakan negara yang paling rendah 

dalam mencetak wirausaha. Menteri 

koperasi dan usaha kecil menengah. 

Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah 

wirausaha di Indonesia melonjak dari 

0,24% tahun 2009 menjadi 1,65% diakhir 

2013. Namun jumlah ini harus terus 

ditingkatkan menuju jumlah ideal, yakni 

2% dari total penduduk. Sebab wirausaha 

yang akan menjadi. penggerak 

pembangunan ekonomi tanah air. 

Faktanya, minat mahasiswa untuk 

berwirausaha masih rendah. Di tahun 2011 

tercatat 10.000 lebih mahasiswa mengikuti 

program sarjana wirausaha namun hanya 

5.000-an yang merealisasikannya. Dari 4,8 

juta mahasiswa hanya 7,4 persen yang 

meminati wirausaha (Kemenkop UKM, 

2014). 

Menurut Badan Pusat Statistik 

(BPS) tahun ini (Februari 2014 – Februari 

2015) jumlah pengangguran di Indonesia 

meningkat 300 ribu orang, sehingga total 

mencapai 7,45 juta orang. Data BPS 

menjabarkan, bahwa tingkat pengangguran 

didominasi oleh penduduk berpendidikan 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 

sebesar 9,05%, disusul oleh jenjang 

Sekolah Menengah atas (SMA) 8,17% dan 

Diploma I/II/III sebesar 7,49 (Badan Pusat 

Statistik, 2015).   

Salah satu visi dan misi Fakultas 

Psikologi Unversitas Muhammdiyah 

Surakarta adalah menciptakan lulusan 

yang berkarakter mandiri yaitu yang bisa 

berdiri sendiri untuk dirinya sendiri dan 

tentu bermamfaat bagi orang-orang 

sekitarnya. Karakter yang mandiri dilihat 

dengan kepandaian seseorang dalam 

membuat ide-ide baru dan kreatifitas untuk 

menciptakan sesuatu yang bermamfaat 

bagi dirinya sendiri dan orang lain, Salah 

satunya adalah dengan kemampuan 

berwirausaha, dalam hal ini minat sangat 

berperan penting karena menurut Winkel 

(2004), minat yaitu kecenderungan yang 

menetap pada seseorang untuk merasa 

tertarik pada suatu bidang tertentu dan 

merasa senang melakukan kegiatan yang 

berkaitan dengan bidang tersebut.  

Minat berwirausaha tidak dibawa 

sejak lahir namun berkembang sesuai 

dengan faktor yang mempengaruhinya. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi minat 

berwirausaha meliputi jenis kelamin dan 

usia, lingkungan, kepribadian,  motif 

berwirausaha dan dukungan dari orang-

orang terdekat. Fatrika, et. al. (2009) 

Subandono (2007), mengemukakan 

bahwa minat wirausaha adalah 

kecenderungan hati dalam diri  subjek  

untuk  tertarik  menciptakan suatu usaha  

yang kemudian mengorganisir, mengatur, 

menanggung risiko dan  mengembangkan 

usaha yang  diciptakannya tersebut.  Minat 

wirausaha  berasal dari dalam diri 
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seseorang untuk menciptakan sebuah 

bidang usaha. 

faktor timbulnya minat 

berwirausaha adalah lingkungan keluarga 

berkaitan dengan lingkungan keluarga 

terutama orang tua, maka peran orang tua 

sangat penting dalam menumbuhkan minat 

anak. Orang tua merupakan pendidik 

pertama dan sebagai tumpuan dalam 

bimbingan kasih sayang yang utama. 

Maka orang tualah yang banyak 

memberikan pengaruh dan warna 

kepribadian terhadap seorang anak. 

Dengan demikian mengingat pentingnya 

pendidikan dilingkungan keluarga 

terutama orang tua, maka pengaruh 

dilingkungan keluarga terhadap anak dapat 

mempengaruhi apa yang diminati oleh 

anak (Wibowo, 2011). 

Berdasarkan dari hasil survey 

terhadap 100 mahasiswa, hanya 35 subjek 

yang berjualan. Dari 35 orang mahasiswa 

yang berwirausaha, diketahui bahwa 

dukungan terhadap mahasiswa diperoleh 

dari yaitu dukungan orang tua sebesar 

85,71%,  dukungan dari teman 28,57%, 

dukungan dari kakak atau adik 14,29%, 

dukungan dari saudara 5,71% dan 

dukungan dari luar lainnya sebanya 5,71%. 

Dari data tersebut diketahui bahwa 

paling besar dukungan untuk berwirausaha 

pada kalangan mahasiswa yaitu dukungan 

dari orang tua. Berdasarkan uraian 

fenomena dan latar belakang masalah yang 

dikemukakan diatas, peneliti ingin 

mengetahui apakah ada hubungan antara 

dukungan sosial  orang tua dengan minat 

berwirausaha pada mahasiswa Fakultas 

Psikologi Universitas Muhammadiyah 

Surakarta?. Maka penelitian ini berjudul, 

hubungan antara dukungan social dengan 

minat berwirausaha pada mahasiswa 

Fakultas Psikologi Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

Menurut Winkel (2004), minat 

yaitu kecenderungan yang menetap pada 

seseorang untuk merasa tertarik pada suatu 

bidang tertentu dan merasa senang 

melakukan kegiatan yang berkaitan 

dengan bidang tersebut. Hurlock (1997) 

minat merupakan motivasi yang 

mendorong individu untuk melakukan 

kegiatan yang dipilihnya, apabila individu 

melihat sesuatu dan memberi manfaat bagi 

individu tersebut. 

As’ad (2002) mengartikan minat 

sebagai suatu sikap yang membuat 

seseorang senang akan objek situasi, ide-

ide tertentu. Hal ini di ikuti oleh perasaan 

senang dan cenderung untuk mencari apa 

yang disenanginya. 

Menurut Hurlock (1997) bahwa 

aspek yang mencakup tentang minat 

adalah : 

1. Perhatian atau ketertarikan,  

merupakan salah satu aspek 

yang berperan penting dalam 

mempengaruhi minat, aspek 

perhatian merupakan sesuatu 

yang menarik individu untuk 

berinovasi, berkreatif, dan 

memperoleh peluang usaha. 

2. Keinginan, mengandung makna 

suatu dorongan untuk berusaha 

secara mandiri dan berani 

menghadapi resiko dan adanya 

keyakinan pada diri sendiri. 

3.  Keyakinan merupakan aspek 

yang mempengaruhi minat saat 

hasil telah di dapatkan. 

4. Aktivitas, Yaitu kegiatan yang 

dilakukan ketika waktu luang 

untuk mencari tambahan 

pengetahuan dan keterampilan. 

Subandono (2007), minat 

wirausaha adalah kecenderungan hati 

dalam diri subjek untuk tertarik 

menciptakan suatu usaha  yang kemudian 

mengorganisir, mengatur, menanggung 

risiko dan mengembangkan usaha yang 

diciptakannya tersebut. Minat wirausaha 

berasal dari dalam diri seseorang untuk 

menciptakan sebuah bidang usaha. 

Menurut Suryana (2006), 

seseorang yang memiliki minat 

berwirausaha karena adanya suatu motif, 

yaitu motif berprestasi. Motif berprestasi 

adalah suatu nilai social yang menekankan 

pada hasrat untuk mencapai hasil terbaik 

guna mencapai kepuasaan pribadi, factor 
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dasarnya adalah adanya kebutuhan yang 

harus dipenuhi. 

   Dukungan sosial (social support) 

didefinisikan oleh Gottlieb (dalam Smet 

1994) sebagai informasi verbal dan non 

verbal, saran subyek di dalam lingkungan 

sosialnya atau yang berupa kehadiran dan 

berpengaruh pada tingkah laku 

penerimanya. Dalam hal ini orang yang 

merasa memperoleh dukungan sosial 

secara emosional merasa lega karena 

diperhatikan, mendapat saran atau kesan 

yang menyenangkan pada dirinya. 

Menurut Alma (2007) salah satu 

faktor pendukung timbulnya minat adalah 

Sosiological yaitu menyangkut masalah 

hubungan dengan keluarga dan hubungan 

sosial lainya. Alma menyatakan masalah 

hubungan keluarga ini dapat dilihat dari 

orang tua, pekerjaan, dan status sosial. 

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap 

minat berwirausaha ialah masalah 

tanggung jawab terhadap keluarga. Selain 

itu terhadap pekerjaan orang tua seringkali 

terlihat bahwa ada pengaruh dari orang tua 

yang bekerja sendiri, dan memiliki usaha 

sendiri cenderung anaknya jadi pengusaha 

pula. Keadaan ini seringkali memberi 

inspirasi pada anak kecil. Lingkugan 

dalam bentuk “role model” juga 

berpengaruh terdapat minat berwirausaha. 

Role model ini biasanya melihat kepada 

orang tua, teman-teman, pasangan, atau 

pengusaha sukses yang diidolakanya. 

Dorongan teman cukup berpengaruh 

terhadap semangat berwirausaha, karena 

kita dapat berdiskusi dengan bebas, 

dibandingkan orang lain, teman biasa 

memeberi dorongan, pengertian, bahkan 

bantuan, tidak perlu takut terhadap 

kritikan, disamping ini ada lagi faktor 

social lainya yang berpengaruh. 

Sementara menurut Weiss dalam 

(cutrona,1994), membagi dukungan sosial 

kedalam 6 bagian yang berasal dari 

hubungan dengan individu lain yaitu: 

a. Reliable alliance (Hubungan yang 

dapat diandalkan)  

adalah Pengetahuan yang 

dimiliki individu bahwa individu 

dapat mengandalkan bantuan yang 

nyata yang dibutuhkan, individu 

yang menerima bantuan ini akan 

merasa tenang karena individu 

menyadari ada orang yang dapat 

diandalkan untuk menolong bila 

individu menghadapi kesulitan. 

b. Guidance (Bimbingan)  

adalah Dukungan sosial 

berupa nasehat dan informasi dari 

sumber yang dapat dipercaya. 

c. Reassurance of worth (Adanya 

pengakuan)  

Dukungan sosial ini 

berbentuk pengakuan atau 

penghargaan terhadap kemampuan 

dan kualitas individu, misalnya 

memberikan pujian kepada 

individu karena telah melakukan 

sesuatu yang baik. 

d. Attachment (Kedekatan sosial) 

 Dukungan ini berupa 

mengekpresikan dari kasih sayang 

dan cinta yang diterima individu, 

yang dapat memberikan rasa aman 

kepada individu yang 

menerimanya, kedekatan dapat 

memberikan rasa aman. 

e. Social Integration (Integrasi sosial) 

Dukungan yang dapat 

menimbulkan perasaan memiliki 

pada individu karena menjadi 

anggota didalam kelompok dalam 

hal ini dapat membagi minat, serta 

aktivitas sosialnya sehingga 

individu merasa dirinya dapat 

diterima oleh kelompok tersebut. 

f. Opportunity to naturannce 

(Kesempatan untuk mengasuh) 

Dukungan berupa perasaan bahwa 

individu dibutuhkan oleh orang 

lain jadi dalam hal ini subjek 

merupakan sumber dukungan bagi 

orang yang mendukungnya. 
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METODE PENELITIAN 

 

Variabel Penelitian 

Variable yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah : 

1. Variabel Bebas :  

Dukungan Sosial 

2. Vairabel Tergantung:  

Minat Berwirausaha 

 

Definisi Operasional 

 

1. Dukungan Sosial 

Dukungan sosial adalah dukungan atau 

bantuan yang berasal dari orang yang 

memiliki hubungan sosial akrab dengan 

individu yang menerima bantuan. Bentuk 

dukungan ini dapat berupa infomasi, 

tingkah laku tertentu, ataupun materi yang 

dapat menjadikan individu yang menerima 

bantuan merasa disayangi, diperhatikan. 

Dukungan sosial orang tua diungkap 

dengan skala yang disusun berdasarkan 

aspek-aspek dari teori yang dikemukakan 

oleh Weiss dalam (Cotruna,1994) 

meliputi: 

a. Reliable alliance (Hubungan yang 

dapat diandalkan), 

b.  Guidance (Bimbingan),  

c. Reassurance of worth (Adanya 

pengakuan),  

d. Attachment (Kedekatan sosial),  

e. Social Integration (Integrasi 

sosial),  

f. Opportunity to naturannce 

(Kesempatan untuk mengasuh). 

Semakin tinggi skor yang diperoleh 

dalam skala maka akan semakin tinggi 

dukungan sosial orang tua. Sebaliknya, 

semakin rendah skor yang diperoleh 

subjek maka dukungan yang diperoleh 

subjek semakin rendah. 

 

a. Minat Berwirausaha  

Minat wirausaha adalah ketertarikan 

serta kesediaan terhadap sesuatu hal 

dengan cara menciptakan ide atau 

kreatifitas untuk bekerja keras dan 

memenuhi kebutuhan hidupnya   tanpa   

merasa takut   akan   resiko   yang akan   

dihadapi. Minat berwirausaha dalam 

penelitian ini diungkap dengan 

menggunakan skala yang disusun dari 

aspek-aspek minat berwirausaha dari teori 

Menurut Hurlock (1997) beberapa aspek 

yang mencakup minat berwirausaha yaitu 

aspek 

a. ketertarikan,  

b. keinginan,  

c. keyakinan dan 

d.  aktivitas. 

Semakin tinggi skor yang diperoleh 

dalam skala maka akan semakin tinggi 

minat subjek untuk berwirausaha. 

Sebaliknya, semakin rendah skor yang 

diperoleh subjek maka minat subjek untuk 

berwirausaha semakin rendah. 

 

Subjek Penelitian 

Populasi penelitian merupakan 

faktor utama yang harus ditentukan 

sebelum kegiatan penelitian dilakukan. 

Populasi adalah keseluruhan atau sejumlah 

pendudukan atau inividu yang sedikitnya 

mempunyai kesamaan sifat (Hadi, 2002). 

Jenis sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Purposive sample, 

yaitu penelitian pada sekelompok subjek 

berdasarkan atas ciri-ciri populasi yang 

sudah diketahui sebelumnya.  

 Populasi yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa fakultas 

psikologi Unversitas Muhammdiyah 

Surakarta yang berwirausaha berjumlah 85 

subjek dengan ciri-ciri : 

1. Subjek mempunyai usaha sendiri 

maupun menjualkan produk dari 

orang, online maupun non 

online. 

2. Subjek yang masih mempunyai 

orang tua 

 

Metode Pengumpulan Data 

Dukungan sosial orang tua  dalam 

penelitian ini diungkap menggunakan 

skala dukungan sosial orang tua. Aspek-

aspek dalam skala tersebut yaitu, 

Hubungan yang dapat diandalkan, 

Bimbingan, Adanya pengakuan, 
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Kedekatan sosial, Integrasi sosial dan 

Kesempatan untuk mengasuh. 

Minat berwirausaha diungkap 

dengan menggunakan skala minat 

berwirausaha. Skala minat berwirausaha 

dalam penelitian ini disusun berdasarkan 

aspek-aspek aspek ketertarikan, keinginan, 

keyakinan dan aktivitas. 

Data diolah menggunakan analisis 

product moment (formula Pearson) yang 

diolah dengan program aplikasi komputer 

bernama SPSS (Statistical Product and 

Service Solution) 17.0 for windows.  

 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil analisis data 

dengan menggunakan teknik analisis 

korelasi product moment diperoleh nilai r 

sebesar 0.506 dengan signifikansi 0.000 (p 

≤ 0,01) yang berarti ada hubungan positif 

yang sangat signifikan antara dukungan 

sosial (orang tua) dengan minat 

berwirausaha. Hal ini sesuai dengan teori 

Darpujiyanto (2010) yaitu Minat 

berwirausaha akan terbentuk apabila orang 

tua memberikan pengaruh positif terhadap 

minat tersebut, karena sikap dan aktifitas 

sesama anggota keluarga saling 

mempengaruhi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Ini juga sesuai dengan teori yang 

dinyatakan oleh Widodo (2011) yaitu salah 

satu faktor timbulnya minat berwirausaha 

adalah lingkungan keluarga atau dukungan 

keluarga, Berkaitan dengan lingkungan 

keluarga terutama orang tua, maka peran 

orang tua sangat penting dalam 

menumbuhkan minat anak. Orang tua 

merupakan pendidik pertama dan sebagai 

tumpuan dalam bimbingan kasih sayang 

yang utama. Maka orang tualah yang 

banyak memberikan pengaruh dan warna 

kepribadian terhadap seorang anak. 

Dengan demikian mengingat pentingnya 

pendidikan dilingkungan keluarga 

terutama orang tua, maka pengaruh 

dilingkungan keluarga terhadap anak dapat 

mempengaruhi apa yang diminati oleh 

anak. 

Menurut hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Suhartini (2011) 

Lingkungan Keluarga, adalah kelompok 

masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, 

ibu, anak, dan anggota keluarga yang lain. 

Keluarga merupakan peletak dasar bagi 

pertumbuhan dan perkembangan anak, 

disinilah yang memberikan pengaruh awal 

terhadap terbentuknya kepribadian. Rasa 

tanggung jawab dan kreativitas dapat 

ditumbuhkan sedini mungkin sejak anak 

mulai berinteraksi dengan orang dewasa. 

Orang tua adalah pihak yang bertanggung 

jawab penuh dalam proses ini. Salah satu 

unsure kepribadian adalah minat. Minat 

berwirausaha akan terbentuk apabila 

keluarga memberikan pengaruh positif 

terhadap minat tersebut, karena sikap dan 

aktifitas sesama anggota keluarga saling 

mempengaruhi baik secara langsung 

maupun tidak langsung. Orang tua yang 

berwirausaha dalam bidang tertentu dapat 

menimbulkan minat anaknya untuk 

berwirausaha dalam yang sama pula.  

Senada dengan Alma (2007) 

menyatakan salah satu faktor  yang 

berperan dalam minat berwirausaha adalah  

Sociological yaitu menyangkut masalah 

hubungan dengan keluarga dan hubungan 

sosial lainya. Alma menyatakan masalah 

hubungan keluarga ini dapat dilihat dari 

orang tua, pekerjaan, dan status sosial. 

Faktor sosial yang berpengaruh terhadap 

minat berwirausaha ialah masalah 

tanggung jawab terhadap keluarga. Selain 

itu terhadap pekerjaan orang tua seringkali 

terlihat bahwa ada pengaruh dari orang tua 

yang bekerja sendiri, dan memiliki usaha 

sendiri cenderung anaknya jadi pengusaha 

pula. Keadaan ini seringkali memberi 

inspirasi pada anak kecil. Lingkugan 

dalam bentuk “role model” juga 

berpengaruh terdapat minat berwirausaha. 

Role model ini biasanya melihat terutama 

kepada orang tua, teman-teman, pasangan, 

atau pengusaha sukses yang diidolakanya. 
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Hasil penelitian variabel dukungan 

sosial (orang tua) diperoleh rerata empirik 

(RE) = 120.09 dan rerata hipotetik (RH) = 

90 dengan standar deviasi  hipotetik = 18 

menunjukkan dukungan sosial pada subjek 

penelitian tergolong tinggi. Kategori tinggi 

disini dapat diartikan subjek sudah 

mendapatkan dukungan sosial dari orang 

tua berupa aspek-aspek yang dikemukakan 

oleh Weiss dalam (Cotruna,1994) 

Hubungan yang dapat diandalkan,  

Bimbingan, Adanya pengakuan, 

Kedekatan sosial, Integrasi social dan 

Kesempatan untuk mengasuh. individu 

dapat mengandalkan bantuan yang nyata 

yang dibutuhkan dan didapatkan dari 

orang tua, individu yang menerima 

bantuan ini akan merasa tenang karena 

individu menyadari bahwa orang tua dapat 

diandalkan untuk menolong bila individu 

menghadapi kesulitan. 

 Individu juga membutuhkan 

dukungan sosial berupa nasehat dan 

informasi dari orang tua yang dapat 

dipercaya, dalam hal ini individu juga 

mendapatkan pengakuan atau penghargaan 

terhadap kemampuan dan kualitas 

individu, misalnya memberikan pujian 

kepada individu karena telah melakukan 

sesuatu yang baik. Kedekatan dengan 

orang tua, kasih sayang dan cinta yang 

diterima individu, yang dapat memberikan 

rasa aman kepada individu yang 

menerimanya, karena kedekatan dapat 

memberikan rasa aman, sehingga individu 

dapat mengembangkan minat karena 

dukungan dari orang tua. 

Rerata empirik (RE)  minat 

berwirausaha= 63,78 dan rerata hipotetik 

(RH) =  dengan 47,5 standar deviasi 

hipotetik = 9,5 hal ini menunjukkan minat 

berwirausaha mahasiswa fakultas 

psikologi Unveritas Muhammadyah 

Surakarta tergolong tinggi. Kondisi tinggi 

disini dapat diinterpretasikan bahwa 

subjek memiliki minat berwirausaha yang 

tergolong tinggi sesuai aspek-aspek yang 

dikemukakan Hurlock (1997) yaitu, 

Perhatian atau ketertarikan merupakan 

salah satu aspek yang berperan penting 

dalam mempengaruhi minat, aspek 

perhatian merupakan sesuatu yang 

menarik individu untuk berinovasi, 

berkreatif, dan memperoleh peluang usaha. 

 Apabila seorang individu tertarik dengan 

suatu kegiatan yaitu kegiatan berwirausaha 

maka yang bersangkutan akan melakukan 

kegiatan tersebut. Dan individu memiliki 

keinginan yang tinggi untuk berusaha 

secara mandiri dan berani menghadapi 

resiko dan adanya keyakinan pada diri 

sendiri. Keyakinan subjek juga tinggi  

apabila kegiatan yang dilakukan 

memperoleh penghargaan dan dukungan 

orang lain maka akan mendorong individu 

untuk melakukan kegiatan dengan senang 

hati dan ditunjang dengan melakukan 

aktivitas-aktivitas yang menunjang 

kegiatan wirausaha yang dijalankan 

subjek. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa dukungan sosial 

(orang tua) memberikan kontribusi 

terhadap minat berwirausaha pada 

mahasiswa. sehingga dapat dijadikan tolak 

ukur dalam menumbuhkan minat 

berwirausaha. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah 

dilakukan dapat diambil kesimpulan 

bahwa : 

1. Ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara dukungan sosial 

(orang tua) dengan minat 

berwirausaha, yang artinya semakin 

tinggi dukungan sosial (orang tua)  

maka akan semakin tinggi minat 

berwirausaha, sebaliknya semakin 

rendah dukungan sosial (orang tua)  

maka semakin rendah minat 

berwirausaha pada mahasiswa. Hasil 

ini ditunjukkan oleh nilai r sebesar 

0.506 dengan signifikansi 0.000 (p ≤ 

0,01) 

2. Subjek penelitian memiliki dukungan 

social (orang tua) yang tergolong 

tinggi, ditunjukan dari hasil 
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perhitungan rerata empirik dukungan 

sosial sebesar 120,09 dan rerata 

hipotetik sebesar 90. 

3. Subjek penelitian memiliki minat 

berwirausaha yang tergolong tinggi, 

ditunjukan dari hasil perhitungan 

rerata empirik minat berwirausaha 

sebesar 63,78 dan rerata hipotetik 

sebesar 47,5. 

4. Sumbangan efektif atau peranan 

dukungan sosial (orang tua) terhadap 

minat berwirausaha  adalah  25,6% 

yang didapatkan dari koefisien 

korelasi          dikali 100%. Hal ini 

menunjukkan bahwa dukungan sosial 

sangat mempengaruhi yang dimiliki 

seseorang. Sementara 74,7% variabel 

lain yang mempengaruhi minat 

berwirausaha diluar dukungan sosial 

(orang tua). 

Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan 

kesimpulan yang diperoleh selama 

pelaksanaan penelitian, maka penulis 

memberikan sumbangan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat, yaitu: 

1. Bagi orang tua supaya dapat 

memberi dukungan kepada anak 

dalam mengembangkan minat 

berwirausaha dengan cara memberi 

apresiasi berupa pujian atau 

informasi dari pengalaman yang 

terlebih dahulu didapatkan orang 

tua. Serta bagi orang tua yang 

berkecukupan dengan finansial, 

juga bisa langsung memberikan 

modal,  agar anak dapat 

mengembangkan dan menjalankan 

minat berwirausahanya. Selain itu 

orang tua hendaknya selalu 

berkomunikasi dengan anak karena 

komunikasi adalah faktor penting 

dalam mengingkatkan keintiman 

dan kenyamanan antara orang tua 

dengan anak. Orang tua yang baik 

adalah orang tua  yang mendukung, 

memperhatikan, menyayangi dan 

memberi apresiasi setiap keputusan 

yang diambil oleh anak selagi itu 

bersifat baik dan positif. 

2. Bagi subjek penelitian  dalam 

penelitian ini, diharapkan subjek 

yang sudah memiliki minat 

berwirausaha atau bahkan yang 

sudah berwirausaha walaupun baru 

kecil-kecilan, agar tidak patah 

semangat bila kurang didukung 

oleh orang tua,  Jadikan hal itu 

sebagai tantangan dan tunjukan 

kepada orang tua sampai para 

orang tua akhirnya bangga dan 

mendukung usaha subjek. 

3. Bagi perguruan tinggi, Khususnya 

bagi fakultas Psikologi Universitas 

Muhammdiyah Surakarta, agar 

penelitian ini dapat dijadikan 

sebagai masukan untuk 

meningkatkan minat berwirausaha 

pada mahasiswa. Dengan membuat 

program perkumpulan para 

enterpreneur muda agar bisa 

bertukar pikiran tentang usaha 

yang mereka jalani dan juga 

mengajak mahasiswa lain yang 

mempunyai minat berwirausaha 

tapi tidak bisa menyalurkannya. 

4. Bagi peneliti lain yang ingin 

melakukan penelitian lebih lanjut 

mengenai minat berwirausaha pada 

mahasiswa Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah 

Surakarta, hendaknya 

mempertimbangkan faktor-faktor 

lain yang dapat mempengaruhi 

minat berwirausaha selain faktor 

dukungan sosial. Peneliti lain juga 

dapat membandingkan antara minat 

berwirausaha pada mahasiswa 

antara universitas atau instansi satu 

dengan yang lainya. Agar dapat 

melihat perbedaan minat 

berwirausaha dengan dukungan 

sosial pada universitas atau instansi 

satu dengan yang lainya. 
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