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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Setiap orang memiliki kepribadian dasar. Kepribadian seseorang telah 

terbentuk sejak nafas pertama ditiupkan di dalam kandungan. Kepribadian 

seseorang dapat berkembang, tetapi tidak akan keluar dari sifat-sifat inti atau 

dasarnya. Kepribadian adalah inti pikiran dan perasaan di dalam diri seseorang 

yang memberitahu bagaimana membawa diri (Djalali,2004). Kepribadian 

merupakan daftar respon  berdasarkan nilai-nilai dan kepercayaan yang dipegang 

kuat. Dengan kata lain, kepribadian adalah proses aktif setiap hati dan pikiran 

seseorang yang menentukan bagaimana merasakan, berpikir dan berperilaku 

(Hartman, 2004). Allport (dalam Koswara, 1991) menyatakan bahwa kepribadian 

adalah suatu organisasi yang dinamis dari sistem psikofisik individu yang 

menentukan tingkah laku dan pemikiran individu secara khas. 

Gambaran yang komplek dari kepribadian seseorang nampak dalam sikap 

jasmaniahnya, kejiwaannya, pola -pola emosi dan sosial, sikap terhadap benda-

benda dan orang-orang sekitarnya, juga cara menghadapi situasi sehari-hari dalam 

keadaan bahaya maupun dalam keadaan normal (Meichati, 1982). Masing-masing 

tipe kepribadian memiliki sifat-sifat khusus yang berbeda antara satu dengan yang 

lain. Menurut Brunas-Wagstaff (dalam Djalali, 2004), kepribadian (personality) 

memiliki pola-pola khusus dalam sikap, perilaku, berpikir dan perasaan. 
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Kepribadian bersifat unik, sehingga tidak ada satu orang pun yang sama 

persis dengan orang lain, meskipun terlahir kembar satu telur. Terdapat jutaan 

variasi kepribadian, namun menurut Hartman (2004) kepribadian setiap orang 

dapat digolongkan menurut motif dasar, kebutuhan dan keinginan yang cenderung 

stabil sepanjang hayat. Dipandang dari sudut perbedaan motif dasar, kebutuhan 

dan keinginan maka setiap orang dapat digolongkan ke dalam tipe kepribadian 

Merah, Biru, Putih atau Kuning. Pembagian tersebut berdasarkan empat aspek 

dominan di dalam alam, yaitu api, tanah, air dan udara. Penggolongan berdasarkan 

warna ini dengan maksud agar lebih mudah untuk diingat. 

Disadari ataupun tidak, warna dapat membuat hidup semakin bergairah dan 

dapat merubah segalanya. Warna memiliki efek yang sangat signifikan dalam 

kehidupan kita. Bukan itu saja, warna mempunyai efek yang dapat mempengaruhi 

pikiran dan tindakan seseorang. Menurut penelitian StoneMan (2007), banyak 

karakter dan ciri-ciri kepribadian seseorang yang dapat dilihat dari bagaimana 

orang tersebut memilih warna dan bentuk. Ahli fisiologi dan psikologi 

menjelaskan ada empat warna primer : merah, hijau, kuning dan biru. Tidak 

diketahui secara pasti mengapa orang-orang menyukai warna dan kombinasi 

warna tertentu, tetapi dalam setiap warna memiliki karakter atau sifat yang 

berbeda-beda.  

Luscher (2003) menyatakan bahwa warna dapat menunjukkan kepribadian 

seseorang. Hal ini dapat dilihat dari warna-warna yang dominan. Warna-warna 

tersebut adalah: biru, kuning, merah muda, hijau, merah, cokelat dan ungu. Sutton 

dan Whelan (2004), menyatakan bahwa pribadi seseorang dapat dilihat dari warna 
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favorit yang disukainya, dimana setiap warna memiliki karakter tersendiri yang 

unik dan berbeda satu sama lain. Karakter yang dimiliki masing-masing warna 

diyakini dapat mewakili kepribadian yang ada pada diri seseorang. Namun dalam 

hal ini warna favorit berbeda dengan warna yang sehari-hari diterapkan dan 

digunakan dalam kehidupan. Warna favorit adalah warna yang secara pribadi 

disukai seseorang, yang terlepas dari pengaruh siapa dan apa pun. 

Era globalisasi modern saat ini menuntut sumber daya manusia yang dapat 

menciptakan hal baru sehingga kehidupan manusia lebih layak dan baik. Tuntutan 

itu dirasakan dalam mengeksplorasi lingkungan dan meningkatkan kualitas diri 

manusia yang selalu mencari dan menemukan hal-hal baru yang bernilai praktis 

bagi kehidupan. Salah satu kemampuan utama yang memegang peranan penting 

dalam perkembangan dan kehidupan manusia adalah kreativitas (Pratitis, 2002). 

Kreativitas pada umumnya dipahami sebagai proses mencari dan 

menemukan atau menghasilkan gagasan-gagasan baru yang berguna baik bagi 

individu yang bersangkutan maupun lingkungannya (Suharnan, 2002). Kreativitas 

merupakan faktor yang mempengaruhi manusia dalam menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab. Orang-orang yang kreatif berhasil menciptakan ide, gagasan, 

pemecahan, penyelesaian, cara kerja dan hal atau produk baru (Campbell, 1986). 

Tabrani (2006) menyatakan bahwa kemampuan kreatif manusia adalah 

kemampuan yang membantu untuk dapat berbuat dari kemungkinan rasional dan 

pengetahuan yang dimilikinya. 

Menurut Csikszentmihalyi (dalam Djunaedi, 2000), bahwa orang yang 

kreatif adalah orang yang berpikir atau bertindak mengubah suatu ranah atau 
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menetapkan suatu ranah baru. Kemampuan memunculkan dan mengembangkan 

gagasan, ide-ide baru sebagai pengembangan dari ide-ide yang telah lahir 

sebelumnya, memecahkan masalah secara divergen (dari berbagai sudut pandang). 

Hasil studi Ayan (dalam Djunaedi, 2000), menggambarkan bahwa semasa 

bayi tingkat kreativitas umumnya masih tinggi, kemudian berkurang dan 

memudar justru pada saat anak-anak mulai bersekolah. Menurutnya, anak-anak 

dalam jumlah dua puluh hingga tiga puluhan (bahkan empat puluhan) duduk 

berderet serta diharuskan tunduk dan patuh pada peraturan dan prosedur yang 

kaku yang justru membatasi keterampilan berpikir kreatif. 

Kemajauan masa depan banyak tergantung pada orang-orang yang sebagian 

besar pekerjaannya mencari dan menciptakan hal-hal baru yang berguna bagi 

kehidupan. Orang-orang tersebut dikenal sebagai orang kreatif-produktif. 

Ditangan orang kreatif-produksi diharapkan lahir berbagai pemikiran dan 

terobosan baru yang sangat berguna bagi pemecahan berbagai kesulitan yang 

tengah dihadapi masyarakat. Melalui aktivitas-aktivitas yang kreatif seseorang 

sangat mungkin menemukan dan menghasilkan hal-hal yang baru. 

Remaja merupakan masa peralihan dari masa anak ke masa dewasa, meliputi 

semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. 

Remaja memiliki tugas-tugas perkembangan, salah satu tugas perkembangan 

remaja adalah pemilihan dan persiapan suatu karir. Proses pemilihan karir 

merupakan hal yang wajar untuk dipikirkan oleh remaja usia 15-18 tahun yang 

sudah dapat mempertimbangkan nilai-nilai dalam menentukan karir (Marliyah 

dkk, 2004). 
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Memilih dan mempersiapkan diri ke arah suatu pekerjaan atau karir 

merupakan persiapan remaja sebelum masuk ke dunia kerja serta merupakan tugas 

perkembangan remaja sebagai calon tenaga kerja dengan memilih suatu pekerjaan 

yang sesuai dengan potensi yang dimiliki. Potensi-potensi yang dimaksud adalah 

termasuk pengetahuan keterampilan, kreativitas, kemampuan dan sikap terhadap 

pekerjaan. Pembuatan keputusan tentang karir yang dipilih harus dipadukan antara 

pekerjaan dan karir yang dikehendaki dengan potensi-potensi pribadi yang 

dimiliki (Sukardi, 1987), sehingga remaja diharapkan dapat belajar bagaimana 

melepaskan diri dari bantuan orang tua dengan mendapatkan pekerjaan dan 

mempersiapkan diri untuk memasuki lapangan kerja di masa depan. 

Seligman (dalam Marliyah dkk, 2004) mengatakan bahwa sejumlah karir 

mulai dibangun sejak masa sekolah. Karir dapat dikatakan sebagai suatu cita-cita 

yang diinginkan baik yang berkaitan dengan suatu bidang pendidikan, pekerjaan 

maupun suatu profesi tertentu. Karir dapat berawal dari pemilihan suatu bidang 

pekerjaan, sementara suatu bidang pekerjaan dimulai dari suatu jenjang 

pendidikan tertentu.  

Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis pada hakekat 

suatu masalah, pengumpulan fakta-fakta, penentuan yang matang dari alternatif 

yang dihadapi dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan 

tindakan yang paling tepat (Suryadi & Ramdhani, 1998). Kemampuan untuk 

membuat keputusan karir yang tepat harus memiliki keluasan pengetahuan tentang 

jenis pekerjaan yang tersedia dan kemampuan diri yang ikut berperan.  
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Shertzer dan Stone (dalam Winkel, 1997) mengatakan bahwa dalam 

beberapa faktor dalam perkembangan karir yang dapat mempengaruhi pembuatan 

keputusan karir, antara lain inteligensi, bakat, keterampilan, kepribadian, 

pengetahuan, keadaan fisik, serta nilai-nilai kehidupan. Hasil penelitian Butler dan 

Waldroop (dalam Admin, 2006), menyatakan ada delapan fungsi karir yang 

semuanya adalah kegiatan dasar seperti analisis kuantitatif, pengembangan teori, 

berpikir perseptual, mengelola orang, mengendalikan usaha, dan produksi kreatif. 

Remaja membutuhkan lebih banyak kesempatan untuk melatih dan 

membahas pengambilan keputusan yang realistis. Keputusan karir bagi masa 

depan akan terwujud apabila mereka mampu menyesuaikan diri dengan potensi 

yang dimiliki dengan kesempatan yang tersedia (Sukardi, 1989). Kenyataannya 

ada sebagian remaja yang tidak mampu membuat rencana karir dengan tepat dan 

sesuai dengan tahap perkembangan karir. Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya 

pengetahuan remaja mengenai jenis pekerjaan yang tersedia dan ketidakmampuan 

dalam menyelaraskan diri dengan kesempatan yang tersedia, sehingga remaja 

merasa kesulitan dan bingung dengan adanya berbagai macam pekerjaan yang 

belum diketahui prospeknya secara jelas. 

Bertolak dari uraian di atas, maka timbul permasalahan yaitu “Bagaimana 

peranan tipe kepribadian kode warna dan kreativitas dalam pembuatan keputusan 

karir remaja?”. Sehubungan dengan permasalahan tersebut maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: “Pembuatan Keputusan Karir Remaja  

ditinjau dari Tipe Kepribadian Kode Warna dan Kreativitas”. 
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B. Tujuan Penelitian 

Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara pembuatan keputusan karir dengan 

kreativitas. 

2. Untuk mengetahui adanya perbedaan antara pembuatan keputusan karir yang 

ditinjau dari tipe kepribadian kode warna. 

3. Untuk mengetahui adanya perbedaan antara kreativitas yang ditinjau dari tipe 

kepribadian kode warna. 

4. Untuk mengetahui adakah pengaruh antara pembuatan keputusan karir dengan 

tipe kepribadian kode warna. 

5. Untuk mengetahui adakah pengaruh antara pembuatan tipe kepribadian kode 

warna dengan kreativitas. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat: 

1. Bagi siswa. Sebagai bahan informasi dan mengetahui lebih dalam mengenai 

kepribadian dirinya, sehingga mampu mengembangkan kreativitasnya secara 

optimal dan mampu mengambil pilihan dalam karir. 

2. Bagi guru. Dapat dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengarahkan 

pola-pola perilaku dan pola belajar yang kreatif dan produktif, serta 

membimbing siswa dalam pengambilan karir. 
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3. Bagi sekolah. Memberikan informasi sehingga dapat dijadikan penggerak atau 

memacu siswanya untuk meningkatkan prestasi yang sesuai dengan yang 

diharapkan dan ditetapkan dalam kurikulum. 

4. Bagi ilmu pengetahuan. Memberikan sumbangan pengetahuan khususnya 

dibidang Psikologi Pendidikan dan menjadi bahan informasi, serta masukan 

bagi ilmuwan psikologi. 




