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SOSIALISASI NILAI-NILAI KEWIRAUSAHAAN 
PADA ANAK DALAM KELUARGA ETNIS TIONGHOA 

DI KOTA PALEMBANG

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji permasalahan mengenai sosialisasi nilai-nilai 
kewirausahaan pada anak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sosialisasi nilai- 
nilai kewirausahaan apa yang di tanamkan keluarga etnis Tionghoa kepada anak dan 
untuk mengetahui faktor apa yang melatarbelakangi keluarga Tionghoa dalam 
menanamkan kewirausahaan kepada anak.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang 
menggambarkan data deskriptif dari sosialisasi nilai-nilai kewirausahaan pada anak 
dalam keluarga etnis Tionghoa di kota Palembang. Dalam penelitian ini, peneliti 
menggunakan prinsip snowball yang digunakan untuk menjaring subyek penelitian, 
peneliti mengambil subjek penelitian didasarkan petunjuk dari individu sebagai 
informan kemudian individu tadi diminta menunjuk lagi orang yang sekiranya dapat 
diwawancarai, demikian seterusnya. Teknik pengumpulan data menggunakan 
observasi, metode wawancara, dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian 
dianalisis menggunakan alur analisis Miles dan Huberman yang terdiri dari reduksi 
data, penyajian, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menujukan bahwa sosialisasi nilai-nilai kewirausahaan telah 
dilakukan sejak anak masih kecil, dengan mengajarkan anak bangun 
menerapkan disiplin serta melibatkan anak dalam membantu menjaga toko. Dalam 
keluarga Tionghoa orang tua berusaha mewariskan nilai-nilai kewirausahaan 
nantinya anak tersebut bisa belajar meneruskan usaha yang dimiliki keluarga.

Kata Kunci: Sosialisasi, Nilai Kewirausahaan, Keluarga Etnis Tionghoa.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kota merupakan tempat pemusatan berbagai kegiatan sosial ekonomi, 

politik, budaya dan kegiatan administratif. Berbagai industri, modal, tenaga kerja, 

fasilitas penunjang di bidang perdagangan, transportasi dan komunikasi serta 

kedudukan masyarakat akan mengalami proses sosialisasi agar dapat hidup dan 

bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat di 

mana individu itu berada.

Lingkungan yang pertama berhubungan dengan anak-anak adalah orang

tuanya, anak tumbuh dan berkembang dibawah pengawasan orang tuanya. Oleh

karena itu orang tua merupakan dasar pertama dalam membentuk pribadi anak, 

melalui orang tua anak dapat beradaptasi dengan lingkungan untuk mengenal 

dirinya, proses sosialisiasi anak banyak dipengaruhi oleh situasi dan keadaan 

lingkungan sosial.

Lingkungan sosial merupakan faktor eksternal yang dibedakan antara 

lingkungan pendidikan formal, pekerjaan dan tetangga. Fungsi sosialisasi keluarga 

adalah proses penanaman nilai dan norma yang dijunjung tinggi oleh masyarakat 

kepada anggota keluarga agar mereka mampu berperan menjadi orang dewasa 

dikemudian hari, sesuai patokan yang berlaku dalam masyarakat.
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Keluarga adalah suatu kelompok yang terdiri dari dua orang atau lebih 

yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, adopsi serta tinggal bersama1. Orang 

tua mempunyai berbagai macam fungsi seperti mengasuh, membimbing, 

memelihara dan mendidik anak-anaknya. Setiap orang tua pasti menginginkan 

anak-anaknya menjadi manusia yang pandai, cerdas, berakhlak dan berguna bagi 

orang. Akan tetapi banyak orang tua yang tidak menyadari bahwa cara

tidak diperhatikan, dibatasi 

kebebasannya, bahkan ada yang merasa tidak disayangi oleh orang tuanya. 

Perasaan tersebut yang banyak mempengaruhi sikap, perasaan, cara berpikir 

bahkan kecerdasan mereka.

Mendidik anak dengan baik dan benar berarti menumbuh kembangkan 

totalitas potensi anak secara wajar. Melalui keluarga, anak belajar mengenal nilai- 

nilai, peran sosial, norma-norma serta adat istiadat yang ditanamkan oleh orang 

tua. Praktik-praktik pengasuhan anak ini akan erat hubungannya dengan 

kepribadian anak setelah menjadi dewasa.

Sosialisasi merupakan suatu proses dimana seseorang mempengaruhi 

orang lain karena adanya interaksi. Untuk perkembangan sosial anak akan sangat 

dipengaruhi siapa agen sosialnya. Agen sosial nya antara lain adalah (1) Keluarga, 

(2) Teman lingkungan sepermainan dan (3) Sekolah.2

1. Keluarga adalah orang yang pertama mengajarkan hal-hal yang berguna 
bagi perkembangan dan kemajuan hidup manusia.

2. Teman sepermainan ketika anak berhubungan dengan nilai-nilai yang 
bertentangan dengan nilai-nilai yang dimiliki keluarga, hal ini menunjukan

semua

mereka mendidik membuat anak merasa

2 ' u061}0™ ^oekanto. 1990. Sosiologi Keluarga Ikhwal Keluarga, Remaja dan anak hlm 22. 
. Hendri Suhendi. 2001 Pengantar Studi Sosiologi Keluarga hlm 100.
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bahwa anak mengenal harga diri, cita diri, dan hasrat pribadi. Kaidah 
kaidah kehidupan seperti ini dijalani oleh anak melalaui interaksi.

3. Sekolah merupakan sarana untuk menumbuh kembangkan kepribadian dan 
pola pikir anak dalam melakukan interaksi antar sesama siswa dan guru 
yang mencangkup semua aspek pembelajaran dalam menentukan tingkat 
prestasi.

Setiap agen sosial tersebut akan menentukan perbedaan dalam proses 

sosialisasi anak. Oleh karena itulah untuk menghasilkan individu-individu yang 

berkualitas baik, keluarga amat berperan dalam mensosialisasi nilai-nilai kebaikan 

dan norma yang berlaku atau yang diharapkan masyarakat kepada anak mereka 

yang dimulai dari masalah-masalah kecil yang terjadi dalam keluarga sesuai 

dengan tahap perkembangan usia anak tentunya. Praktik pengasuhan merupakan 

masa penting dalam membentuk individu matang dan dewasa, yang didalamnya 

telah mencakup proses sosialisasi.

Secara umum wirausaha keturunan Tionghoa memiliki empat karakteristik 

dan nilai lebih baik dari pada wirausaha pribumi, keempat karakteristik dan nilai 

lebih ini adalah sifat pantang menyerah, berani mengambil resiko, kecepatan dan 

fleksibelitas serta kemampuan keluarga sebagai lahan mendidik anak-anaknya 

menjadi wirausaha. Usaha etnis Tionghoa beragam tapi nilai kewirausahaa 

bersifat universal dalam masyarakat Tionghoa, walaupun anak dari keturunan 

Tionghoa ada yang bekerja diinstansi pemerintahan atau karyawan swasta tapi 

nilai berwirausahanya masih melekat didalam diri anak tersebut, 

disebabkan akibat dari penanaman nilai berwirausaha dari orang tua, beda halnya 

dengan masyarakat pribumi yang cenderung berpola pikir untuk 

anaknya sebagai pegawai negeri sipil ( PNS) atau Karyawan Swasta.

hal ini

menjadikan

3



Perbedaan anggapan mengenai etos kerja diantara kedua sistem antara 

orang-orang Tionghoa dengan yang non Tionghoa dalam orientasi kerja, 

umumnya orang non Tionghoa kurang mempunyai motivasi yang kuat dalam 

bekerja. Mereka sekedar untuk dapat hidup, mereka lebih suka mengosongkan 

hidup ini untuk menanti kehidupan di akhirat. Sedangkan pada orang Tionghoa, 

mereka mempunyai orientasi menimbun keuntungan materi untuk kehidupan 

kelak di akhirat, harta atau kekayaan didunia menurut kepercayaan mereka akan 

membantu dirinya dalam mencapai karunia tuhannya, hal ini biasa dilihat ketika 

proses pemakamana etnis Tionghoa yang suda meninggal, harta yang dimilikinya 

pun ikut dikubur bersama jenazah/

Etnis Tionghoa merupakan populasi terbesar didunia saat ini, dan secara 

tradisional merupakan pemilik usaha yang berhasil dibelahan bumi manapun, 

banyak sekali kajian yang dilakukan untuk menilai mengapa wirausaha Tionghoa 

memperoleh sukses. Bisnis usaha Tionghoa di Asia diperkirakan mencapai 80 

persen perusahaan, baik yang berskala menengah sampai berskala besar. Hampir 

setiap bidang usaha yang dimiliki individu dengan etnis Tionghoa berjalan dengan 

baik dan sukses bahkan ada juga yang gagal dalam usaha tersebut, tetapi tidak 

banyak dibandingkan dengan usaha etnis Tionghoa yang berjalan baik dan sukses. 

Seorang wirausaha etnis Tionghoa tersebut memiliki karakteristik personal, 

manajerial serta nilai-nilai sosial dan kultural yang memberikan kontribusi kepada 

wirausaha Tionghoa secara umum.4

gaya

. Setiawan,B. 2001: Dialaktika Sebuah Etnis hal.32.

. Nasir, 2008. Budaya organisasi perusahana tiong hoa
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Wirausaha Tionghoa cenderung bersilat dinamis sekaligus pragmatis, 

fleksibel dan pandai menempatkan diri serta ulet. Hal ini sangat membantu 

mereka bertahan dalam lingkungan bisnis yang kompetitif bahkan dalam kondisi 

bergejolak sekalipun. Etnis Tionghoa tersebut mampu dan mau melayani 

serta mengembangkan efisiensi, membina hubungan dengan pelanggan dan serta 

saham lainnya dengan tetap menempatkan diri secara berhati-hati. 

Gaya manajemen Tionghoa sangat menekankan human relationship. Bahkan 

spesifik hubungan bisnis Tionghoa biasanya didasarkan pada persahabatan, 

kesetiaan dan kepercayaan yang tinggi. Pada level usaha kecil, bisnis Tionghoa 

lebih didasarkan rasa saling percaya antara pekerja dengan pemilik, dari pada 

kontrak kerja.5

yang

pemegang

secara

Kewirausahaan pada hakikatnya adalah sifat, ciri, dan watak seseorang

yang memiliki kemauan dalam mewujudkan gagasan inovasi ke dalam dunia

nyata secara kreatif, meskipun sampai sekarang ini belum ada terminology yang

persis sama tentang kewirausahaan (entreprenearship), akan tetapi pada umumnya 

memiliki hakikat yang hampir sama yaitu merujuk pada sifat, watak dan ciri-ciri 

yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk mewujudkan 

gagasan inovasi kedalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya 

dengan tangguh di kalangan masyarakat.6

Proses kreativitas dan inovasi hanya di lakukan oleh orang-orang yang

memiliki jiwa dan sikap kewirausahaan yaitu orang yang percaya diri (yakin.

5. Ibid
. Petter Drucker. Innovation AndEntrepreneurship (New YorkiHarper dan Row 

1985).Hlm: 30.
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optimis, dan penuh komitmen) berinisiatif (energik dan percaya diri). Proses 

kreativitas dan inovasi hanya di lakukan oleh orang-orang yang memiliki jiwa dan 

sikap kewirausahaan yaitu orang yang percaya diri (yakin, optimis, dan penuh 

komitmen) berinisiatif (energik dan percaya diri) memiliki motif berprestasi 

(berorientasi hasil dan berwawasan kedepan) memiliki jiwa kepemimpinan berani 

tampil beda) dan berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan (karena itu 

suka tantangan).

Kreatif adalah kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan cara- 

baru dalam pemecahan masalah dan menemukan peluang (thingking new 

thing). Sedangkan inovasi adalah kemampuan untuk menerapkan kreatifitas dalam 

rangka pemecahan masalah dan menemukan peluang (doing new thing) jadi 

kreatifitas adalah kemampuan untuk menemukan suatu hal yang baru dan berbeda.

Inovasi merupakan kemampuan untuk melakukan suatu hal yang baru dan 

berbeda. Sesuatu yang baru dan berbeda tersebut dapat dalam bentuk hasil seperti 

barang dan jasa, dan bisa dalam bentuk proses seperti ide, metode dan cara 

sesuatu yang baru dan berbeda yang diciptakan melalui proses berfikir kreatif dan 

bertindak, inovatif merupakan nilai tambahan (value aded) dan merupakan 

keunggulan yang berharga. Nilai tambah yang berharga adalah sumber peluang 

bagi wirausaha, ide kreatif akan muncul apabila wirausaha “look at old think 

something new or defferent.7

Kewirausahaan muncul apabila seseorang berani mengembangkan usaha- 

usaha dan ide-ide barunya. Proses kewirausahaan meliputi semua fungsi, aktivitas

cara

7. Suryana (2000 Kewirausahaan. Pedoman praktis: Kiat dan proses menuju 
Sukses. Hal 2-3.

6



dan tindakan yang berhubungan dengan perolehan peluang dan penciptaan 

organisasi muda. Oleh sebab itu, wirausaha adalah orang yang memperoleh 

peluang dan menciptakan organisasi untuk mengejar peluang tersebut.

Menurut Meredith berwirausaha berarti memadukan watak pribadi,

keuangan dan sumber daya. Oleh karena itu, berwirausaha merupakan suatu 

pekerjaan atau karier yang harus bersifal fleksibel dan imajinatit, mampu 

merencanakan, mengambil resiko, keputusan, dan tindakan untuk mencapai

8tujuan.

Dari beberapa konsep yang dikemukakan di atas, ada enam hakikat

penting kewirausahaan, yaitu:

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku 
yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, 
proses dan hasil bisnis (Ahmad Sanusi, 1994).

2. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 
baru dan berbeda (Drucker, 1959).

3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreatifitas dan 
keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang 
untuk memperbaiki kehidupan usaha (Zimmerer, 1996).

4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai 
sebuah usaha dan mengembangkan usaha (Soeharto Prawiro, 1997).

5. Kewirausahaan adalah suatu proses dalam mengerjakan sesuatu yang 
baru (kreatif) dan berbeda (inovatif) yang bermanfaat dalam 
memberikan nilai lebih.

6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan 
mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda 
untuk memenangkan persaingan.

Gambaran karakteristik orang Tionghoa cenderung merefleksikan satu 

konfigurasi nilai progresif yang didominasi nilai kompetisi. Geoffrey G.Meredith9 

menyatakan nilai-nilai kewirausahaan yang dimiliki oleh individu dan berbagai

K. Ibid. hal 17 
9. Ibid. hal 5-6
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diharapkan dapat dilakukan oleh seseorang berawal dari dalam 

lingkungan keluarga, khususnya anak berupa (I) percaya diri, (2) berorientasi 

tugas dan hasil, (3) berani mengambil risiko, (4) kepemimpinan, (5) keorisinalan, 

dan (6) berorientasi pada masa depan.

Menurut pengamatan, banyak orang Tionghoa yang ada di Palembang 

relativ lebih sukses dalam berwirausaha, karena umumnya mereka memiliki 

motivasi yang positif dan tinggi, karakteristik mengembangkan sikap serta prilaku 

bisnis tertentu yang merupakan kunci sukses mereka, pada dasarnya usaha mereka 

sangat mendominasi perekonomian Indonesia pada hampir semua sektor bisnis.10

Pasar Cinde merupakan salah satu pasar yang ada di Kota Palembang, 

di mana banyak terdapat orang etnis india, etnis Tionghoa dan pribumi yang 

mengadu nasib mereka untuk berwirausaha. Dari beberapa etnis yang ada di 

kawasan pasar Cinde tersebut hampir sebagian besar di tempati oleh etnis 

Tionghoa. Berdasarkan observasi awal saya melihat ada keunikan di dalam 

keluarga etnis Tionghoa, anak-anak pada umumnya biasa belajar dan bermain 

dengan teman sebayanya akan tetapi di dalam etnis Tionghoa, anak mereka mala 

ikut terlibat membantu orang tua dalam menjaga toko, menawarkan barang dan 

lain-lain.

peran yang

Kesuksesan dari bisnis keluarga orang Tionghoa, yaitu warisan nilai-nilai 

atau prinsip-prinsip usaha yang berhasil diturunkan oleh orang tua Tionghoa 

kepada anak-anaknya. Sebagai contoh, jika kita pergi ke toko-toko orang 

Tionghoa, sering kali kita dilayani oleh anak mereka yang masih duduk di bangku

ng Cina, Pelajari berharga bagi WNI pribumi,10 . Wachyu, S. (2005).Kunci stiskes bisnis 
Bandung: Alfabet.

ora
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Sekolah Dasar. Tanpa merasa canggung, anak tersebut bisa melayani kita dengan 

mahirnya, orang tua Tionghoa tidak pernah segan untuk melibatkan anaknya yang 

masih kecil dalam usaha mereka, mereka sudah diberi tanggungjawab yang cukup 

besar untuk ukuran seorang murid SD. Mereka diajari setiap proses bisnis dari 

persiapan hingga sampai ke tangan pelanggan dan bagaimana menangani 

pelanggan setelah transaksi jual beli.

Anak-anak orang Tionghoa juga diajak kerja lembur, bahkan banyak dari 

mereka yang diajak bekerja sampai pagi tanpa tidur. Dalam proses kerja itu, 

mereka di dampingi oleh orang tua mereka. Pada kesempatan itu terjadi

penurunan nilai-nilai cara berusaha dari orang tua mereka. Melibatkan anak dari

usia dini adalah cara yang paling ampuh dari orang tua mereka untuk membentuk

anak mereka menjadi bisnismen tangguh di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti sosialisasi 

nilai-nilai kewirausahaan apa yang di tanamkan pada anak di dalam keluarga etnis 

Tionghoa Kota Palembang sehingga usaha mereka tersebut berlangsung terus- 

menerus dari generasi ke generasi.
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1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dirumuskan permasalahan-

permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Nilai-nilai kewirausahaan apa yang di tanamkan pada anak di dalam 

keluarga etnis Tionghoa Kota Palembang ?

2. Faktor-faktor apa yang melatarbelakangi keluarga etnis Tionghoa 

menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada anak di Kota Palembang ?

3. Bagaimana Pola Sosialisasi yang diterapkan di dalam keluarga etnis

Tionghoa ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan sekarang ini adalah:

Untuk mengetahui sosialisasi nilai-nilai kewirausahaan apa yang di 

tanamkan pada anak di dalam keluarga etnis Tionghoa Kota Palembang

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi keluarga etnis 

Tionghoa dalam menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada anak di 

Kota Palembang.

3. Untuk mengetahui pola sosialisasi yang diterapkan di dalam keluarga 

etnis Tionghoa.

1.
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1.3.2. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan kajian ilmu Sosiologi khususnya mengenai bagaimana sosialisasi 

nilai-nilai kewirausahaan bagi keluarga etnis tionghoa terhadap anak di kota 

palembang dan faktor-faktor apa yang melatarbelakangi keluarga etnis Tionghoa 

dalam menanamkan nilai-nilai kewirausahaan kepada anak di kota Palembang.

Penelitian

2. Manfaat Praktis

Kegunaan praktis yang akan diperoleh dari penelitian ini bagi masyarakat 

dan pemerintah adalah untuk mengetahui sosialisasi nilai-nilai kewirausahaan 

bagi keluarga etnis tionghoa terhadap anak di kota palembang dan faktor-faktor 

apa yang melatarbelakangi keluarga etnis Tionghoa dalam menanamkan nilai-nilai

kewirausahaan kepada anak di kota Palembang, sehingga dapat menumbuhkan

minat kewirausahaan didalam mendidik anak.

1.4. Tinjauan Pustaka

Sosialisasi adalah suatu proses dimana individu mulai menerima dan 

menyesuaikan diri pada adat istiadat suatu golongan dan dimana lambat laun dia 

akan merasa bagian dari golongan tersebut. Pada sosialisasi dibedakan antara 

individu, manusia, dengan orang, oknum, person. Manusia tidak lahir sebagai 

person oknum atau orang melainkan dilahirkan sebagai suatu organisme 

tidak terbagi-bagi (individu). Manusia tersebut mempunyai potensi untuk menjadi 

oknum, person, orang, akan tetapi hal tersebut melalui perkembangan terlebih 

dahulu. Jadi yang dimaksud person dalam sosiologi adalah individu manusia yang

yang
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Jadi sosialisasi adalah prosessudah mengembangkan kepribadiannya.

perkembangan individu manusia menjadi orang, person, oknum.

sosialisasi sangat luas dan mempengaruhi seluruh aspekCakupan

kehidupan sosial, dari sudut pandang individu sosialisasi adalah proses 

membangun diri (konsep diri). Melalui proses interaksi dengan orang lain, 

dapat membangun nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi serta dapatseseorang

ggunakan potensi yang ada padanya, sosisalisasi menumbuhkan rasa percaya 

diri dan membentuk kepribadian.

Charles Horton Cooley sebagimana memperkenalkan konsep “looking 

glass self9 yang menerangkan dalam benak individu terjadi proses yang ditandai 

oleh tiga tahap, yaitu.11

men

1. Persepsi, dalam tahap ini membayangkan orang bagaimana orang lain 
melihat dirinya.

2. Interprestasi dan defenisi, seseorang membayangkan bagaimana orang 
lain menilai penampilan.

3. Respon, berdasarkan persepsi dan interprestasi individu tersebut 
kemudian menyusun respon.

Kewajiban orang tua pada sosialisasi dimasa kanak-kanak adalah

membentuk kepribadian anak-anaknya. Hal yang dilakukan orang tua pada anak 

dimasa awal pertumbuhannya sangat menentukan kepribadian anak-anak tersebut. 

Sosialisasi adalah proses yang lebih kompleks dibandingkan dengan transmisi 

secara langsung. Selain keluarga institusi lain juga turut dalam proses sosialisasi 

seorang anak. Keluarga sebagai unit pengembangan komunikasi merupakan 

transformasi nilai-nilai yang akan mengembangkan kepribadian anak. Pengertian 

tersebut menunjukkan bahwa keluarga merupakan wadah dalam hubungan

. Horton and Hunt, (sosiologi terjemahan Amirudin Ram dan Tita Sobari .Hal: 106-109).
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interpersonal antara orang tua dan anak yang membawa suatu proses aktivitas

terkait dengan perkembangan anak. Hubungantransformasi nilai yang 

interpersonal muncul dalam bentuk komunikasi keluarga antara orang tua dan 

anak. Hubungan interpersonal dalam keluarga dikembangkan dalam tahapan

hubungan interpersonal untuk mencapai tujuan komunikasi keluarga.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai wirausaha etnis 

Tionghoa seperti yang diuraikan oleh Dewi Yulianti, dalam skripsinya tentang 

motivasi berwirausaha etnis Tionghoa di Tahun 2010. Etnis Tionghoa merupakan 

etnis dengan populasi terbesar di dunia saat ini, dan secara tradisional merupakan 

pemilik usaha yang berhasil di belahan bumi manapun. Bisnis usaha Tionghoa di 

Asia diperkirakan mencapai 80 persen perusahaan, baik yang berskala menengah 

sampai berskala besar. Oleh karena itu, ada suatu hal yang menarik untuk melihat 

motivasi berwirausaha pada etnis Tionghoa. Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui seperti apa motivasi berwirausaha pada etnis Tionghoa dan melihat 

faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya motivasi pada subjek untuk 

berwirausaha.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif 

dengan pendekatan studi kasus untuk mengetahui motivasi pada etnis Tionghoa 

yang berwirausaha. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi 

dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah seorang pria etnis Tionghoa berusia 

33 tahun yang berdomisili di Pondok Petir, Depok. Plasil penelitian menunjukkan 

bahwa motivasi subjek untuk berwirausaha tinggi dilihat dari sejak usia enam 

belas tahun subjek sudah membuka usaha sendiri. Subjek rajin dan ulet serta

13



bekerja keras dalam setiap menjalankan pekerjaan seperti saat bekerja ikut dengan 

orang lain. Hasil dari bekerja tersebut ia kumpulkan untuk membuka usaha 

itu, alasan mengapa subjek ingin berwirusaha karena dengan berwirausaha subjek 

dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, karena penghasilannya 

dari berwirausaha lebih besar dan dapat mencukupi kebutuhan hidup

dibandingkan bekeija ikut dengan orang lain.

Penelitian lain yang mengkaji tentang kewirausahaan diuraikan oleh Putri 

Aninda Marita dalam skripsi karakteristik kewirausahaan, motivasi berprestasi 

dan self efficacy terhadap keinginan berwirausaha di Tahun 2011. Kewirausahaan 

merupakan kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam arti tingkat 

hidup yang lebih baik dan bermutu. Kewirausahaan sangat besar peranannya di 

dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi. Peran kewirausahaan telah teruji 

dengan adanya krisis ekonomi yang melanda bangsa Indonesia.

Kewirausahaan yang berbasis pada ekonomi rakyat ternyata mampu 

bertahan dalam situasi yang sulit. Untuk itu perguruan tinggi sebagai lembaga 

yang menjadi salah satu panutan masyarakat dapat mendorong budaya 

berwirausaha. Perguruan tinggi diharapkan juga mampu menciptakan 

wirausahawan-wirausahawan yang handal, sehingga mampu memberi dorongan 

niat masyarakat khususnya mahasiswa untuk berwirausaha. Prodi Manajemen 

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang mengalami 

kesulitan dalam menyalurkan minat berwirausaha, minimnya praktek menjadi 

kendala bagi mahasiswa. Berdasarkan latar belakang tersebut maka tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh karakteristik kewirausahaan,

. Selain
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motivasi berprestasi dan sclf efficacy terhadap keinginan berwirausaha pada 

mahasiswa UPN Veteran Jawa Timur.

Penelitian lainnya yang berkaitan dengan kewirausahaan seperti yang 

diuraikan oleh Lieli Suharti dan Hani Sirine dalam skripsinya tentang Faktor- 

faktor yang berpengaruh terhadap niat kewirausahaan (entrepreneuricil intention) 

di Tahun 2011. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi faktor-faktor yang 

mempengaruhi minat mahasiswa menekuni dunia wirausaha.

Model yang dianalisa mencakup faktor-faktor internal, faktor-faktor sikap

terhadap terhadap kewirausahaan dan faktor-faktor kontekstual. Penelitian ini

melibatkan sampel 225 orang mahasiswa dari 6 fakultas di Universitas Kristen

Satyawacana yang diperoleh dengan menggunakan teknik accidental sampling.

Hasil-hasil penelitian menunjukkan signifikansi dari faktor-faktor sikap, yaitu 

faktor otonomi dan otoritas, faktor realisasi diri, faktor keyakinan, dan faktor 

jaminan keamanan, dalam mempengaruhi minat berwirausaha mahasiswa. Lebih 

lanjut, penelitian ini juga membuktikan peran penting dari faktor-faktor 

kontekstual, seperti dukungan akademik, dukungan sosial, terhadap niat 

berwirausaha dikalangan mahasiswa.
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1.5. Kerangka Pemikiran

Akibat adanya struktur dan peran yang dimiliki oleh para anggota dalam 

keluarga sangat bervariasi dari sualu masyarakat ke masyarakat lain yang 

menyebabkan istilah keluarga tidak muda didefenisikan. Secara tradisional, 

keluarga di artikan sebagai dua atau lebih orang yang dihubungkan dengan 

pertalian darah, perkawinan atau adopsi (hukum) yang dimiliki tempat tinggal 

bersama (Vebrianto, 1990:36). Gunarsa (1991:26) menyatakan bahwa keluarga 

merupakan kelompok sosial yang bersifat abadi dikukuhkan dalam hubungan 

nikah yang memberikan pengaruh keturunan dan lingkungan sebagai dimensi 

penting yang lain sebagai anak.

Perilaku adalah suatu totalitas dari gerak motorik, persepsi, dan fungsi 

kognetif dari manusia (Soekanto, 1984:72). Sedangkan Solito Sarwono (1997:12) 

merumuskan perilaku manusia merupakan hasil dari pada segala macam 

pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam 

bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan 

respons/reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar 

maupun dari dalam dirinya.

Pembinaan perilaku anak adalah alat yang dipergunakan oleh orang tua 

dalam merespon perilaku anak. Alat tersebut salah satunya adalah melalui 

penerapan disiplin dan nilai-nilai yang ada baik dalam lingkungan internal dan 

eksternal dari keluarga.
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Katagorisasi anak dalam penelitian ini menggunakan konsep umur yang 

dikemukkan oleh Erikson yang dikenal dengan delapan tahap sosialisasi siklus

kehidupan.

UsiaTahap
Masa bayi
Masa kanak-kanak awal (2-3 th) 

Masa bermain (4-5 th)

Masa sekolah (6-11 th)

Remaja (12-18 th)

Dewasa (19-35 th)

Setengah umur (36-50 th)

Masa tua (51 +)

Tahap pertama 

Tahap kedua 

Tahap ketiga 

Tahap keempat 

Tahap kelima 

Tahap keenam 

Tahap ketujuh 

Tahap kedelapan

Sumber: Dalam buku Horton dan Hurt, 1999, hal. 111.

Dalam pola sosialisasi menggunakan konsep umur pada tahap usia masa 

sekolah (6-11 th) dan remaja (12-18 th). Fokus konsep usia masa sekolah

didasarkan pada alasan bahwa dalam hubungan sosial yang lebih luas, anak akan

menyadari kebutuhannya untuk mendapat tempat dalam kelompok seumurnya, la

juga harus berjuang untuk memperoleh bermacam-macam keterampilan, 

kemampuan dan mengetahui apa yang ia lakukan dan bagimana ia melakukannya.

Dalam penelitian ini penekanannya adalah tahap pengasuhan anak atau 

sosialisasi anak, yang dimaksud dengan sosialisasi menurut Kartasapoetra12 

adalah suatu proses dimana individu mulai menerima dan menyesuaikan diri 

dengan unsur-unsur kebudayaan yang dimulai dari lingkungan keluarga atau

12. Kartasapoetra, G dkk . Sosiologi Umum. Jakarta. Bina Aksara hal:54.
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kelompok-kelompok yang ada disekitar kehidupannya, lambat laun dengan 

berhasilnya penerimaan atau penyesuian tersebut, maka individu akan merasa 

menjadi bagian dari keluarga atau kelompok. Mustafa dalam artikelnya berjudul 

“sosialisasi” menjelaskan sosialisasi adalah sebuah proses dimana kita belajar 

melalui interaksi dengan orang lain, tentang cara berpikir merasakan, dan 

bertindak dimana kesemuanya itu merupakan hal-hal yang sangat penting dalam 

menghasilkan partisipasi sosial yang aktif.

Kunci terpenting berlangsungnya proses sosialisasi dalam keluarga adalah 

interaksi yang dapat dilihat melalui kualitas hubungan antara anggota yang satu 

dengan anggota lainnya. Hal ini jelas terlihat utama dalam hubungan antara orang 

tua (ayah maupun ibu) dengan anak-anaknya. Hubungan yang berlangsung antara 

orang tua dan anak dengan lingkungan keluarga lebih banyak dapat dilihat dalam 

peranan ayah dan ibu seperti memberikan perintah nasehat kepada anak-anak agar 

mentaati peraturan yang berlaku dalam keluarga dan masyarakat.

Seperti yang telah diketahui bersama fungsi keluarga antara lain sebagai 

media atau wahana pendidikan. Oleh karena itu, maka dalam lingkungan 

keluargalah anak petama-tama mempelajari pola tindakan pergaulan terutama 

melalui hubungan atau interaksi dengan orang tuanya, sehingga sosialisasi dalam 

keluarga dapat berlangsung seperti yang diharapkan antara mereka 

disosialisasikan dengan mereka yang mensosialisasikan apabila memperoleh 

kesempatan untuk berinteraksi

yang
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Menurut Jerremi benthan dalam Schaeter13, bahwa dalam diri manusia ada 

dua tenaga pendorong, yaitu kesenangan dan kesaktian. Seorang cenderung untuk 

mengulangi tingkah-tingkah laku yang membawa kesenangan atau hadiah, serta 

menghindari tingkah laku atau perbuatan yang menimbulkan ketidak senangan. 

Menurut Jerremi benthan salah satu prinsip belajar yang paling jelas dalam 

memperbesar atau, mengembangkan suatu jenis tingkah laku yang positif dalam 

diri anak adalah memberikan sesuatu yang menyenangkan setelah perbuatan yang 

dikehendaki itu dilaksanakannya.

Dorongan atau pengembangan yang positif adalah hadiah-hadiah yang 

diterima atau timbul sesudah tingkah laku itu. Hadiah atau ganjaran dapat 

digolongkan kepada yang primer (yaitu berupa makanan, uang, alat-alat 

permainan, dan benda-benda nyata lainnya) dan yang bersifat sekunder (yaitu 

bersifat pujian dari masyarakat lingkungannya).

Hadiah dapat juga digolongkan sebagai sifat intrinsic yaitu tindakan atau 

perbuatan anak yang memuaskan dan memenuhi tujuan dan kehendak anak atau 

sifat ekstrinsic yaitu kepuasan atau kesengan yang berasal dari sumber-sumber 

luar, tegasnya dari luar anak. Tujuan jangkah lama dari pemberian hadiah atau

ganjaran, ialah untuk makin mengembangkan agar hadiah atau kesengan bersifat 

intrinsic dari pada extrinsic. Atau supaya sumber-sumber kesengan itu dalam 

melakukan sesuatu tindakan atau kelakuan datang atau timbul dari perbuatan diri 

anak itu sendiri dari pada karena dipuji atau dihadiahi orang lain. Lepas dari usaha 

untuk mendorong agar sesuatu tingkah laku diulang lagi, suatu harapan tambahan

" ' Jakarta't^cstu Agwig,,,a”n Mtmbtmbin& Mendidik dan Mendisiplinkan Anak Secara Efektif.
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untuk penggunaan pengajaran ialah bahwa hal itu akan membuat anak merasa 

lebih baik akan dirinya sendiri dan dengan mengembangkan rasa harga diri yang 

lebih besar. Hadiah dan ganjaran itu dimaksud untuk membangun suatu hubungan 

yang postif antara orang tua dengan anak.

Tingkah laku atau perbuatan dikehendaki itu ada dua jalan untuk memberi 

hadiah terhadap anak. Pertama ialah dengan memberi hadiah-hadiah yang normal 

atau kejadian-kejadian yang menyenagkan di dalam rumah atau keluarga 

digantungkan kepada pelaksanaan suatu tindakan atau pekerjaan yang diharapkan, 

kedua ialah dengan memberi suatu hadiah ekstra untuk sesuatu yang istimewa 

sukar atau sulit buat seorang anak.

Pengontorlan prilaku anak juga dapat berupa hukuman. Menurut Ahmadi 

jenis hukuman yang diberikan terhadap anak dapat berupa hukuman badan 

(pukulan), dapat pula berupa hukuman sosial (diasingkan, dikurangi haknya dan 

dikucilkan)14. Peranan orang tua dalam keluarga adalah pengembangan 

kepribadian dan intelektual serta keterampilan yang dapat diciptakan apabila 

orang tua secara ekonomi dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup 

keluarganya sesuai dengan patokan yang berlaku dalam masyarakat.

Kedudukan seorang ibu sebagai tokoh sentral sangat penting untuk 

melaksanakan kehidupan anak. Pentingnya seorang ibu termasuk sejak kelahiran 

anak. Mulanya ibu menjadi pusat logistik memenuhi kebutuhan fisik, fisiologis 

agar anak dapat meneruskan hidupnya. Selanjutnya terlihat bahwa ibu memenuhi

14. Ahmadi, Abu. 1991. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rineka Cipta.
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kebutuhan-kebutuhan lainnya, kebutuhan sosial, kebutukan fisik yang apabila 

tidak dipenuhi dapat mengakibatkan suasana keluarga menjadi tidak optimal.

Sebagai dasar suasana keluarga ibu perlu menyadari perannya memenuhi 

kebutuhan anak. Hal yang sama, ayah juga mempunyai peranan dalam keluarga 

tidak hanya sebagai sumber materi tetapi juga sebagai pengarah perkembangan 

anak dengan memberikan keakraban dan kemesraan.13

Sehingga dalam melakukan sosialisasi terhadap anak hanya memenuhi 

kebutuhan jasmaniah anak dan mengajari keterampilan fisik. Orang tua juga harus 

memenuhi kebutuhan kasih sayang anak, memberikan perhatian sepenuhnya, 

memberi kebutuhan rohaninya seperti pendidikan agama, pendidikan budi pekerti 

dan sebagainya. Tentunya hal itu yang terpenting adalah mengajari atau mendidik 

anak dengan nilai dan norma-norma yang baik berlaku dalam masyarakat.

Akibat adanya struktur dan peran yang dimiliki oleh para anggota dalam 

keluarga sangat bervariasi dari sudut masyarakat ke masayarakat lain yang 

menyebabkan istilah keluarga didefenisikan. Secara tradisional, keluarga diartikan 

sebagai suatu kelompok yang direkat oleh ikatan darah, perkawinan, atau adopsi 

serta tinggal bersama.16

Etnis Tionghoa adalah suku bangsa perantau atau pendatang dari negeri 

Cina yang datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang maupun bermigrasi17. 

Menurut Kinasih, etnis Tionghoa adalah etnis pendatang yang mengalami

15. Gunarsa, Singgih D dan Nyonya Singgih D Gunarsa. 1991.
Keluarga. Jakarta: PT.BPK Gunung Mulia.

“ • Tajul Aripin, Pengantar Studi Sosiologi. Cet3 Arie and Brother, Bansung 1993 
. Tnanisa, (2007). &

P s ikolo i Praktis Anak, Remaja, dan

> hal. 59.
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interaksi etnisitas paling problematik dibandingkan dengan etnis India, Arab dan

18beberapa etnis kecil pendatang lainnya.

Menurut Vasanty 19, orang Tionghoa adalah kelompok orang yang berasal 

dari berbagai suku bangsa di daerah negara Cina yang salah satunya berasal dari 

dua provinsi yaitu Fukien dan Kwangtung. Suku-suku bangsa dari daerah tersebut 

adalah Hokkien, Teo-Chiu, Hakka dan Kanton.

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa etnis Tionghoa 

adalah suku bangsa perantau yang berasal di daerah negara Cina yang datang ke 

Indonesia dengan tujuan bermigrasi ataupun berdagang.

Kewirausahaan adalah proses dinamis untuk menciptakan nilai tambah 

barang dan jasa serta kemakmuran. Tambahan nilai dan kemakmuran ini 

diciptakan oleh individu wirausaha yang memiliki keberanian menanggung resiko, 

menghabiskan waktu serta menyediakan berbagai produk barang dan jasa. Barang 

dan jasa yang dihasilkan oleh wirausaha tidak selalu barang baru tetapi memiliki 

nilai baru dan berguna.

Sejalan dengan perkembangan konsep kewirausahaan, Peter F. Drucker

mendifinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu 

yang baru dan berbeda . Definisi tersebut secara lebih luas dikemukakan oleh

Peter Hisrich, yang mengatakan bahwa kewirausahaan adalah proses menciptakan 

sesuatu yang berbeda untuk menghasilkan nilai dengan mencurahkan waktu dan

. Kinasih, A. (2005). Identitas etnis Tionghoa di kota Solo: Seri karya mahasiswa terseleksi 
Yogyakarta: Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Universitas Gadjah Mada.

20 ■ Koentjaramgrat.(2007). Manusia dan kebudayaan di Indonesia. Jakarta: Penerbiy Djambatan 
.Suryana (2001) Kewirausahaan. Pedoman praktis: Kiat dan proses menuju Sukses.Hal 13.
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usaha, diikuti penggunaan uang, fisik, resiko dan kemudian menghasilkan balas 

jasa berupa uang serta kepuasan dan kebebasan pribadi.21

Definisi diatas tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Thomas 

W. Zimmerer, yang mengungkapkan bahwa kewirausahaan merupakan proses 

kreativitas dan inovasi untuk memecahkan masalah dan mencaripenerapan
• 22peluang yang dihadapi setiap orang dalam setiap hari.

Dalam pengertian kewirausahaan di atas dapat disimpulkan beberapa

konsep seperti kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda 

(kreatifitas dan inovasi) mengorganisasikan, menanggung resiko, berorientasi 

hasil, peluang, kepuasan pribadi,dan kebebasan.

Kartono, menyebutkan keluarga memberikan pengaruh dalam menentukan 

pembentukan watak dan kepribadian anak dan menjadi unit sosial terkecil yang 

memberikan pondasi primer bagi perkembangan anak dalam berwirausaha, bentuk 

keteladanan didapatkan dari informan . Keteladanan terhadap anak diwujudkan 

dengan ikut terlibatnya anak untuk membantu pekerjaan orang tuanya dalam 

berwirausaha, keterlibatan anak yang membantu orang tua merupakan peran serta 

besar untuk belajar, percaya diri dan optimis, berorientasi pada tugas dan hasil, 

berani mengambil resiko dan menyukai tantangan, kepemimpinan dan berorientasi 

masa depan. Wirausaha adalah upaya-upaya kreatif dan inovatif dengan jalan 

mengembangkan ide, dan sumber daya untuk menemukan peluang (opportunity) 

dan perbaikan (preparation) hidup (Prawirokusumo, 1997).24

21 . Ibid. Hal 17
22. Ibid Hal 22
23. Kartono (2002:10)
24. Suryana.2001. Op cit. Hal 14
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individuKewirausahaan (entrepreneurship) muncul apabila seseorang 

berani mengembangkan usaha-usaha dan ide-ide barunya. Proses kewirausahaan 

meliputi semua fungsi, aktivitas dan tindakan yang berhubungan dengan 

perolehan peluang dan penciptaan organisasi usaha (Suryana, 2001).23

Walaupun di antara para ahli ada yang lebih menekankan kewirausahaan 

pada peran pengusaha kecil, namun sebenarnya karakter wirausaha juga dimiliki 

oleh orang-orang yang berprofesi di luar wirausaha. Karakter kewirausahaan ada 

pada setiap orang yang menyukai perubahan, pembaharuan, kemajuan dan 

tantangan, apapun profesinya. Dengan demikian, ada enam hakekat pentingnya

kewirausahaan, yaitu:

1. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku

yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, 

proses dan hasil bisnis (Ahmad Sanusi, 1994).

2. Kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang 

baru dan berbeda (Drucker, 1959).

3. Kewirausahaan adalah suatu proses penerapan kreatifitas dan 

keinovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang 

untuk memperbaiki kehidupan usaha (Zimmerer, 1996).

4. Kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai 

sebuah usaha dan mengembangkan usaha (Soeharto Prawiro, 1997).

25. lbid. Hal 19
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5. Kewirausahaan adalah sualu proses dalam mengerjakan sesuatu yang

baru (kreatif) dan berbeda (inovatif) yang 

memberikan nilai lebih.

6. Kewirausahaan adalah usaha menciptakan nilai tambah dengan jalan 

mengkombinasikan sumber-sumber melalui cara-cara baru dan 

berbeda untuk memenangkan persaingan.

Berdasakan keenam pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa 

kewirausahaan adalah nilai-nilai yang membentuk karakter dan perilaku seseorang 

yang selalu kreatif berdaya, bercipta, berkarya dan bersahaja dan berusaha dalam 

rangka meningkatkan pendapatan dalam kegiatan usahanya. Untuk menegakkan 

nilai-nilai itu diperlukan sejumlah norma atau aturan berperilaku sebagai patokan 

bagi anggota masyarakat sehingga dapat mengindahkan nilai dimaksud dalam 

kehidupan bersama atau masyarakat.

Nilai kewirausahaan yang ditanamkan merupakan hal dasar yang 

fundamental seperti yang di kemukakan Geoffrey. G Meredith (1996)26, 

memberikan ciri-ciri seseorang yang memiliki karakter wirausaha sebagai orang 

yang (1) percaya diri, (2) berorientasi tugas dan hasil, (3) berani mengambil 

risiko, (4) kepemimpinan, (5) keorisinilan (6) berorientasi masa depan.

Setiap ucapan yang diutarakan mencerminkan sikap atau perbuatan yang 

dilakukannya, perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai 

orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. 

Bentuk ketata kelakukan ciri-ciri wirausaha nampak pada tabel berikut.

bermanfaat dalam

26 . Ibid Hal. 24
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Tabel 1.1: Bentuk Kctata Kelakukan Ciri-ciri Karakter Wirausaha

Bentuk Tata - KelakuanCiri-ciri Kewirausahaan

Memiliki kepercayaan diri yang kuat, ketidak 
tergantungan terhadaporang lain, dan individualistis.

berorientasi laba,

Percaya diri dan optimis

Kebutuhan untuk berprestasi, 
mempunyai dorongan kuat, energik tekun dan tabah,
tekat kerja keras dan inisiatif.________ •____________
Berani dan mampu mengambil resiko kerja, menyukai

Berorientasi pada tugas 
Dan hasil

Berani mengambil risiko
pekerjaan yang menantang._____________________
Berjiwa kepemimpinan, mudah beradaptasi dengan 
orang lain, dan terbuka terhadap saran serta kritik.
1. Kreatif dan Inovatif.
2. Luwes dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Mempunyai banyak sumberdaya.
4. Serba bisa dan berpengetahuan luas.____________ _
Memiliki visi dan persepektif terhadap masa depan. 

et al. kewirausahaan: Teori dan Praktik Ed 5 hal, 5-5

Kepemimpinan

Keorisinilan

Berorientasi masa depan 
Sumber: Geoffrey. G Meredith,

1. Percaya Diri adalah sikap dan keyakinan seseorang dalam 

melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugasnya. Kepercayaan diri 

memiliki nilai keyakinan, optimisme individualitas dan ketidak

tergantungan. Seseorang yang memiliki kepercayaan diri cenderung

memiliki keyakinan akan kemampuannya untuk mencapai

keberhasilan (Zimmerer, 1996: 7).

2. Berorientasi tugas dan hasil adalah seseorang yang selalu

mengutamakan nilai-nilai motif berprestasi, berorientasi pada laba, 

ketekunan dan ketabahan, tekad kerja keras, mempunyai dorongan 

kuat, energik dan berinisiatif. Berinisiatif adalah keinginan untuk 

selalu mencari dan memulai sesuatu dengan tekad yang kuat.

27. Ibid Hal. 24
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3. Berani mengambil risiko menurut Angelita S. Bajaro, seorang 

wirausaha yang berani menanggung resiko adalah orang yang selalu 

ingin jadi pemenang dan memenangkan dengan cara yang baik (Yuyun 

Wirasasmita, 1994: 2).

4. Kepemimpinan adalah seorang wirausaha yang 

memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan dan keteladanan. Ia ingin 

selalu ingin tampil berbeda, menjadi yang pertama, dan lebih 

menonjol. Kepemimpinan kewirausahaan juga harus mampu berfikir 

divergen dan konvergen. Nilai inovatif kretaif dan fleksibilitas 

merupakan unsur-unsur keorisinilan seseorang. Wirausaha yang

berhasil selalu

inovatif adalah orang yang kreatif dan yakin dengan adanya cara-cara

baru yang lebih baik (Yuyun Wirasasmita 1994: 7), Kreativitas adalah

kemampuan untuk melakukan pemikiran yang baru dan berbeda.

Inovasi adalah kemampuan untuk melakukan tindakan yang baru dan

berbeda.

5. Berorientasi ke masa depan adalah orang yang memiliki perspektif dan 

pandangan ke masa depan, kemampuan menciptakan sesuatu 

baru dan berbeda dengan yang suda ada saat ini. Pandangan yang jauh 

ke depan membuat wirausaha tidak pernah cepat puas dengan karsa 

dan karya yang sudah ada.

6. Keorisinalan orang yang memiliki nilai kreatif dan fleksibelitas dalam 

menciptakan gagasan dan menemukan cara baru dalam melihat 

permasalahan dan peluang yang ada.

yang
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Zimmer,Scarborough dan Thomas W.Ahli lain, seperti M.
28

mengemukakan delapan karakteristik kewirausahaan sebagai berikut.

tanggung jawab atas usaha-usaha 

tanggung jawab akan selalu

1. Desirefor Reponsibility, yaitu memiliki 

yang dilakukannya. Seseorang yang memiliki 

mawas diri.

2. Preference for Moderate Risk, yaitu lebih memilih risiko yang moderat, 

artinya selalu menghindari risiko baik yang terlalu rendah maupun terlalu

rasa

rasa

tinggi.

3. Confidence in their ability to Succes, yaitu memiliki kepercayaan diri untuk

memperoleh kesuksesan.

4. Desire for Immediate Feedback, yaitu selalu menghendaki umpan balik

dengan segera.

5. High Level of Energi, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk

mewujudkan keinginannya demi masa depan yang lebih baik.

6. Fulure Orientation, yaitu memiliki perspektif dan wawasan jauh kedepan.

7. Skill at Organizing,, yaitu memiliki keterampilan dalam mengorganisasikan 

sumber daya untuk menciptakan nilai tambah.

8. Value of Achievement Over Money, yaitu lebih menghargai prestasi 

dibandingkan dengan uang.

28. Ibid. hal 6-7
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Menurut tahapannya sosialisasi itu sendiri terdiri dari dua tahap. Berger

dan Lukman dalam Ihromi menyatakan dua tahap sosialisasi itu adalah sosialisasi

29primer dan sosialisasi sekunder.

1. Sosialiasi primer, sebagai sosialisasi yang pertama dijalani individu 

semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat, dalam 

tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak ke 

dalam dunia umum dan keluargalah yang berperan sebagai agen 

sosialisasi.

2. Sosialisasi sekunder didefenisikan sebagai proses berikutnya yang 

memperkenalkan individu yang telah disosialisasi kedalam sektor baru 

dari dunia objektif masyarakat, dalam tahap ini proses sosialisasi 

mengarah pada terwujudnya sikap proposionalisme (dunia yang lebih 

khusus) dan dalam hal ini menjadi agen sosialisasi adalah lembaga 

pendidikan, peer group, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih 

luas dari keluarga.

Sosialisasi bagi manusia berlangsung selama dia hidup, yaitu sejak ia 

dilahirkan sampai ia meninggal dunia. Proses dan bentuk sosialisasi oleh setiap 

manusia berbeda dan bergantung pada masa seseorang itu berada. George Ritzer 

membagi siklus kehidupan manusia itu di tentukan oleh beberapa masa yaitu:

(a) masa kanak-kanak, (b) masa remaja, (c) masa dewasa.30

3o • Ber&er dan Lukman dalam ihromi Bunga Rampai Sosiologi Keluarga 1999. Hal 32 
. Ibid Hal 36
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a. Sosialisasi pada Masa Kanak-kanak

Orang tua merupakan agen tunggal bagi anak dalam bersosialisasi, proses 

sosialisasi pada tahap ini di gambarkan melalui konsep A-G-I-L yang 

diperkenalkan oleh Talcot Parsons dalam menganalisa tindakan sosial. 

Fase-fase proses dalam sosialisasi adalah Adaptaion, Gocd Atlainment. 

Integration dan Latent Patern maintenanme.

b. Sosialisasi pada Masa Remaja

Proses sosialisasi Masa Remaja ini disebut masa reverse sosiolazation 

yaitu orang yang lebih muda dapat menggunakan pengaruh mereka kepada 

orang yang lebih tua. Dengan kata lain reverse sosiolazation berarti orang

yang seharusnya disosialisasikan, tetapi justru mensosialisasikan, proses

ini terjadi pada masa remaja yang mengalami perubahan cepat. Agen 

sosial nya bukan lagi orang tua melainkan teman sebaya atau kelompok 

sepermainan. Pada masa ini, sangat sedikit ketergantungan kepada orang 

tua sebab dia mendapatkan nilai-nilai baru secara lebih luas di luar orang 

tuanya.

c. Sosialisasi pada Masa Dewasa

Proses sosialisasi dialami oleh orang dewasa pada saat mereka 

mendapatkan peran yang baru, bagi orang dewas peran baru itu dapat 

berupa mendapatkan pekerjaan, menikah dan memiliki anak. Tiga bentuk 

peran itu menuntut seseorang melakukan pembelajaran, semua peran baru 

itu menuntut orang dewasa memulainya dari nol sebab ia belajar 

bersosialisasi kembali.
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Pada penelitian ini penekananya adalah tahap sosialisasi pada masa kanak- 

kanak dan pada tahap sosialisasi masa remaja. Zaden dalam Ihromi menyatakan 

sosialisasi adalah proses interaksi sosial melalui mana kita mengenal cara-cara 

berpikir, berperasaan, dan berprilaku, sehingga dapat berperan secara efektif 

dalam masyarakat31.

Sementara Broom dan Rohini dalam Wahini melihat sosialisasi dari sudut 

pandang individual merupakan suatu proses mengembangkan diri. Melalui 

interaksi dengan orang lain, seseorang memperoleh identitas, mengembangkan 

nilai-nilai dan aspirasi-aspirasi. Artinya sosialisasi diperlukan sebagai sarana 

untuk menumbuhkan kesadaran diri. Bagi individu sosialisasi memiliki fungsi 

pengalihan sosial dan penciptaan kepribadian.32

Lingkungan Internal dan eksternal dikatakan dapat berpengaruh terhadap 

sosialisasi anak, lingkungan internal yang turut berpengaruh terhadap sosialisasi 

anak sendiri adalah keluarga sendiri yang diantaranya orang tua, saudara dan 

nenek. Adapun nilai-nilai yang diajarkan meliputi cara mendidik anak dalam hal 

agama, budi pekerti, berwirausaha, menekankan keteladanan terhadap orang tua, 

menekankan diskusi, rasa kebersamaan dalam merealisasikan nilai-nilai norma, 

keharmonisan hubungan orang tua (ayah-ibu), kemesraan hubungan orang tua 

dengan anak, keterlibatan anak dalam penataan lingkungan keluarga, penciptaan 

suasana keterbukaan Scochib33. Melalui proses pendidikan dilingkungan keluarga

3\ . Zaden dalam Ihromi 1979:75 Bunga Rampai Sosiologi Keluarga 1999. Hal 30 
3‘. Broom dan Rohini dalam Wahini (2002:7)
33. Scochib,Moh. 1997. Pola Asuh Orang Tua dalam Membantu Anak Mengembangkan Disiplin 

Diri. Jakarta: Rineka Cipta.
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telah membentuk corak kepribadian dan pandangan hidup yang mapan pada setiap 

individu dalam masyarakat.

Lingkungan eksternal pun mempunyai peranan kuat dalam proses 

sosialisasi d i mana anak berusaha setiap pada nilai yang berlaku di lingkungan 

tersebut. Salah satunya lingkungan ekstern yang turut berpengaruh adalah teman 

tetangga, sekolah. Teman sepermainan dapat dikatakan sebagai 

salah satu lingkungan ekstren yang dipergunakan untuk penanaman dan 

pembinaan perilaku anak karena melalui aturan permainan tersebut, anak dapat 

berlatih membiasakan diri untuk disiplin mengikuti aturan yang ada pada 

gilirannya membawa anak pada ketaatan, bukan saja pada aturan yang terdapat 

pada permainan, melainkan taat terhadap seluruh aturan yang berlaku dalam 

masyarakat.34

sepermainan,

Menurut Siagian dalam Mudjiarto33, motivasi seseorang disebabkan

berbagai faktor-faktor yang melatarbelakangi berwirausaha yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Bagaimana individu tersebut mempunyai dorongan untuk usaha. Di dalam

faktor internal ada dua kebutuhan atau motif yang perlu diketahui yaitu:

1). Fisiologis

Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan dasar manusia berupa 

sandang, pangan, papan. Kebutuhan ini merupakan faktor yang paling mendasar,

Mahid, dkk. 2002. Sosialisasi Nilai Budaya dalam Keluarga di Lingkungan Etnis Bengkulu. 
Majalah Ilmiah Sosiohumanika Vol 15 Nomor 3, UGM Yogyakarta.

35. Mudjiarto, dan Wahid, A. (2006). Membangun karakter dan kepribadian kewirausahaan 
Jakarta: Graha Ilmu.
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bahwa seseorang yang ingin mengaktualisasikan diri hal yang pertama kali 

dipenuhi adalah didorong oleh kebutuhan dasar yang menjadi tuntutan hidupnya.

S
i

2). Psikologis

Selain kebutuhan fisiologis yang pada dasarnya bahwa individu setelah 

terpenuhi akan kebutuhan fisiologis maka seseorang akan menuntut kebutuhan 

yang lain dalam hal kebutuhan psikologis seperti kebutuhan akan kasih sayang, 

kebutuhan mempertahankan diri dan kebutuhan memperkuat diri. Sedangkan 

Azhari 36, mengatakan bahwa penyebab motivasi dari dalam diri individu adalah 

harapan, cita-cita dan kepuasan kerja, 

b. Faktor Eksternal

Yaitu faktor-faktor yang dikendalikan melalui penyebab dari luar diri 

individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi seorang individu dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor internal, faktor eksternal dari motivasi itu 

sendiri, dan dalam penelitian ini akan dilihat sejauh mana penyebab faktor-faktor 

yang melatarbelakangi wirausaha tersebut.

Peranan orang tua sangat besar dalam mendidik dan membina prilaku anak 

diantarnya melalui penanaman disiplin serta nilai-nilai yang ada baik di 

lingkungan internal dan eksternal dari keluarga itu sendiri.

Pendidikan disiplin merupakan suatu proses bimbingan yang bertujuan 

menanamkan pola prilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, atau membentuk 

manusia dengan cirri-ciri tertentu, terutama untuk meningkatkan kualitas mental

36. Ahmadi, Abu. 1991. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rincka Cipta.
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dan moral37. Di dalam keluarga pendidikan disiplin dapat diartikan sebagai 

metode bimbingan orang tua agar anaknya mematuhi bimbingan tersebut.

Leman dalam artikelnya berjudul “Disiplin Anak” menyatakan bahwa 

disiplin dimaksudkan untuk mengajarkan kepada anak tentang prilaku moral yang 

dapat diterima kelompok38. Tujuan utamanya adalah memberitahu dan 

menanamkan pengertian dalam diri anak tentang prilaku mana yang baik dan 

buruk, dan untuk mendorongnya memiliki perilaku yang sesuaimana yang

dengan standar ini.

Hurlock dalam Ihromi menyebutkan ada tiga pola yang dipergunakan oleh 

orang tua dalam menanamkan sikap disiplin pada anak yaitu: (1) otoriter, (2) 

demokratis, (3) permisif.39

1. Otoriter yaitu disini orang tua menetapkan peraturan dan pengaturan

keras untuk memaksakan prilaku yang diinginkan. Tekniknya

mencangkup hukuman yang berat bila terjadi kegagalan memenuhi

standar dan sedikit, atau sama sekali tidak adanya persetujuan, pujian

atau tanda- tanda penghargaan lainnya bila anak memenuhi standar 

yang diharapkan. Disiplin otoriter dapat berkisar antara pengendalian 

prilaku anak yang wajar hingga kaku sehingga tidak bebas bertindak.

2. Demokratis yaitu orang tua menggunakan diskusi penjelasan dan 

alasan yang membantu anak agar mengerti mengapa ia diminta untuk 

melaksanakan aturan tersebut. Orang tua menekankan pada aspek

. Sukajadi dalam artikel Mu’tadin, Zainudin ( 2002). Disiplin.
’8 • Leman, Martin 2003. Disiplin Anak Edisi 4. Majalah Anakku.
39 . Horlock, Elizabeth. 1990. Perkembangan Anak Jilid 2. Jakarta: Erlangga.

34



!
iI

S
pendidikan ketimbang aspek hukum, hukuman tidak pema terjadi 

apabila anak melakukan kontrol dalam diri sendiri.

3. Permisif yaitu orang tua bersikap memberikan atau menjanjikan 

setiap tingkah laku anak, pola ini memberikan batasan-batasan pada 

tingkah lakunya, apabila sianak melakukan tindakan yang berlebihan 

barulah orang tua melakukan tindakan (Ihromi, 19999:51).

Hurlock dalam Ihromi menyebutkan dengan disiplin diharapkan mampu 

mendidik anak untuk berprilaku sesuai dengan yang diharapkan dan telah

ditetapkan kelompok sosial harus mempunyai empat unsur pokok : (1) peraturan, 

(2) hukuman (3) hadiah atau penghargaan.40

1. Peraturan dapat diperoleh dari orang tua, guru, teman sepermainan.

Tujuannya adalah membekali anak melalui suatu pedoman untuk 

bertingkah laku yang benar sesuai dengan apa yang diharapkan 

oleh orang tua atau lembaga yang memberikan sosialisasi.

2. Hukuman berupa sanksi pelanggaran yang dilakukan tanpa sengaja 

atau dengan sengaja. Hukuman atau tindakan yang salah 

sebaliknya diberikan kepada anak yang telah mengerti bahwa 

perbuatan yang dilakukannya salah. Hukuman mempunyai peranan 

yang sangat penting, yaitu (a) bersifat membatasi, (b) bersifat 

pendidikan (c) sebagai motivasi.

3. Hadiah tidak harus dalam bentuk materi atau benda, tetapi dapat 

juga berupa pujian, senyuman atau pelukan, hadiah dilakukan bagi

40. Ibid. hal 53-55.
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-anak yang melakukan tindakan yang terpuji. Hadiah mempunyai 

peranan yang sangat penting yaitu (a) mendapatkan pendidikan 

yang berharga dimana anak akan tahu yang dilakukannya itu benar 

sehingga kecenderungan untuk melakukan perbuatan yang bener 

(b) memberikan motivasi untuk mengulangi tindakan

t
=
i

juga,

tersebut.

Konsistensi terhadap aturan-aturan yang telah dibuat sehingga anak tidak 

akan bingung tentang apa yang diharapkan oleh mereka. Didalam menerapkan

hukuman-hukuman atau sanksi dan aturan-aturan harus mempunyai konsistensi

sehingga peraturan tersebut dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh

orang tua. Jika tidak ada konsistensi didalam menerapkan peraturan-peraturan

maka nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut akan hilang juga. Hal

yang paling penting agar proses sosialisasi dapat tercapai adalah konsistensi

terhadap aturan-aturan yang telah dibuat.

Sehubungan dengan itu Talcott Parson membagi 3 proses teori tindakan 

dalam individu.41

1. Proses internalisasi, ialah proses menyangkut pembentukan pribadi.

2. Proses sosialisasi, ialah proses dimana individu belajar pola-pola 

tindakan dalam hubungan pergaulan dengan segala macam individu 

disekelilingnya, yang menduduki beraneka macam peran sosial dalam 

kehidupan sehari-hari sehingga dalam hal ini penempatan individu 

dalam sistem sosial.

. Koentjaranigrat. 1990. Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat. Gramedia Jakarta.
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3. Proses enkulturisasi ialah proses dimana individu itu mempelajari alam 

pikiran serta sikapnya dalam adat istiadat, sistem norma, dan peraturan 

lainnya.

Seorang individu selama proses pembentukan pribadi, bukan hanya 

dibentuk oleh lingkungan keluarganya, dan kontak pribadinya dengan masyarakat 

lainya, melainkan juga dibentuk oleh pengalaman-pengalaman individu tersebut. 

Namun dapat dikatakan pembentukan sifat dan pola tingkah laku anak ditentukan 

oleh bagaimana cara orang tua mengasuh anak (proses sosialisasi dalam keluarga). 

Anak adalah harapan keluarga karena anak mempunyai arti dan fungsi dari 

keluarga, apa yang dialami anak dalam proses sosialisasi akan menentukan sikap 

dan perilaku anak tersebut menuju kedewasaanya terutama pada masa remaja.

Perilaku individu menurut Talcot Parson megatakan bahwa semua 

tindakan harus berarah pada tujuan (goal oriented) dan bahwa mengejar tujuan- 

tujuan tersebut kita memperhitungkan tujuan-tujuan orang lain, hal ini bukan 

dikarenakan kita mempunyai timbang rasa terhadap orang lain hal ini dikarenakan 

mengakui sifat sosial.42

Sehubungan dengan itu maka untu membahas sosialisasi nilai-nilai 

kewirausahaan bagi anak dalam keluarga Tionghoa ini peneliti mengunakan teori 

interaksionisme simbolik yang memusatkan pada kajian tentang bagaimana 

individu menginterprestasikan dan memaknakan interaksi sosialnya. Dalam teori 

ini menekankan bagaimana peran aktif seorang anak dalam sosialisasi. Kehidupan 

bermasyarakat terbentuk melalui proses interaksi dan komunikasi antara

y
i

\

42. Robinson, Philips. 1981. Sosiologi Pendidikan. Jakarta: Rajawali Pers.
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individual dan antara kelompok dengan menggunakan simbol-simbol yang

dipahami maknanya melalui proses belajar.

Tindakan seseorang dalam proses interaksi bukan semata-mata merupakan 

suatu tanggapan yang bersifat langsung terhadap stimulus yang datang dari 

lingkungannya atau dari luar dirinya. Tetapi tindakan ini merupakan hasil dari 

pada proses interprestasi dari pada stimulus dalam memahami simbol-simbol dan 

saling menyesuaikan makna sembil-simbil tersebut.

Dalam melihat sosialisasi anak memperoleh isyarat-isyarat dari orang- 

orang tertentu, terutama orang tua yang mendominasi lingkungan sosial. Jika yang 

dititikberatkan adalah kerjasama ke arah tujuan bersama, maka sosialisasi

tergantung secara kurang langsung pada peniruan atau kepatuhan pada aturan

tertentu. Pemahaman terhadap hubungan antara cara dan tujuan lebih dititik

beratkan dari pada pelaksanaan peranan yang telah diterapkan.

Sosialisasi yang terjadi dalam keluarga merupakan sosialisasi primer

dimana di dalam keluarga terdapat ikatan emosional dan membentuk kepribadian 

anak dalam dunia umum, dalam hal ini keluargalah yang berperan sebagai agen 

sosial.43

Di dalam setiap keluarga ada perbedaan peran-peran individu yang di

harapkan didalam keluarga dari anak laki-laki dan perempuan. Menurut 

Scanzoni44, pria diharapkan melakukan peran yang bersifat instrumental yaitu 

beroriantasi pada pekerjaan untuk memperoleh nafkah (task oriented\ sedang 

wanita harus melakukan peran yang bersifat ekspretif yaitu berorintasi pada emosi

^ . Hendri Suhendi dalam buku pengantar studi sosiologi keluarga hlm:10l. 
. Menurut (Scanzoni, 1976:40).
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manusia serta hubungannya dengan orang lain (people oriented). Oleh karena itu 

anak laki-laki disosialisasikan untuk menjadi lebih aktif dan tegas, sedangkan 

anak perempuan lebih pasif dan tergantung. Hal ini disebabkan pria harus 

bersaing dalam masyarakat yang bekerja, sedangkan wanita menjadi istri dan ibu

4 ^
dalam keluarganya. *

Nilai-nilai yang dimiliki oleh anak dan berbagai peran yang diharapkan, 

dilakukan oleh seseorang berawal dari dalam lingkungan keluarga, oleh karena itu 

keluarga merupakan pemegang peranan penting dalam penentuan sikap, nilai dan 

keyakinan-keyakinan anak dalam mempengaruhi corak hubungan yang akan 

dikembangkannya.

Anak akan mengalami proses perubahan dan perkembangan fisik, psikis 

sosial maupun perkembangan intelektual dan moral. Proses perubahan yang 

demikian terjadi pada masa usia remaja yaitu masa transisi atau masa persiapan

'

5
:

menjadi dewasa (13-17 tahun). Pada waktu remaja seharusnya mereka

diperlengkapan segala sesuatu yang diperlukan untuk bisa mandiri, dapat 

bertanggung jawab sebagai manusia dewasa, pada umumnya semua keluarga 

mengharapkan proses pembentukannya kearah yang lebih baik.

45. (Gerald Leslie, 1982:510).
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