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ABSTRAKSI 

 

HUBUNGAN ANTARA KONSEP DIRI DENGAN PERENCANAAN KARIR 

PADA SISWA SISWI  KELAS XII SMK NEGERI 4 SURAKARTA 

 

Ervin Afriwinanda 

Partini 

Fakultas Psikologi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

 

Perencanaan karir adalah suatu proses untuk memutuskan tujuan-tujuan yang 

akan dikejar selama periode waktu mendatang dan yang akan dilakukan agar 

mencapai tujuan-tujuan tersebut. Persoalan yang sering muncul terhadap perencanaan 

karir pada siswa SMK (Sekolah Menengah Kejuruan), kebanyakan siswa mengalami 

kebingungan, ketidakpastian, dan ketidakmampuan mereka dalam mempersiapkan 

kehidupan di masa depan. Seorang siswa diharapkan memiliki konsep diri yang positif 

sehingga  memiliki perencanaan karir yang matang. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara konsep diri dengan 

perencanaan karir. Hipotesis yang diajukan adalah ada hubungan positif antara konsep 

diri dengan perencanaan karir. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa siswi kelas 

XII SMK Negeri 4 Surakarta, subjek dalam penelitian ini berjumlah 163 orang. 

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu cluster random sampling. 

Alat ukur yang digunakan adalah skala konsep diri dan skala perencanaan 

karir.Teknik analisis data yang digunakan korelasi product moment. 

 Berdasarkan hasil analisis product moment diperoleh nilai koefisien korelasi 

(r) sebesar 0,379; p = 0,000 (p < 0,01) artinya ada hubungan positif yang sangat 

signifikan antara konsep diri dengan perencanaan karir. Kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian ini adalah ada hubungan positif yang sangat signifikan antara konsep 

diri dengan perencanaan karir siswa siswi kelas XII SMK Negeri 4 Surakarta. Artinya, 

Semakin tinggi konsep diri seseorang maka semakin tinggi perencanaan karir. 

 

Kata kunci : perencanaan karir, konsep diri 
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PENDAHULUAN 

 

Sekolah Menengah Kejuruan 

(SMK) adalah sekolah yang 

mendidik siswanya secara kejuruan 

dan akan dibekali keahlian khusus 

sesuai jurusan. Banyak sekali jurusan 

yang bisa dipilih dalam SMK. 

Contoh, mesin, elektro, teknik 

komputer, audio video, akuntansi, 

tata boga, dan lain lain. Karena siswa 

dalam SMK sudah dibekali keahlian, 

maka sebenarnya tidak wajib 

meneruskan ke perguruan tinggi. 

Namun kembali ke individu masing-

masing, melanjutkan ke perguruan 

tinggi merupakan hak setiap siswa 

untuk mencapai cita-cita setinggi-

tingginya.  

Peningkatan kuantitas SMK 

nyatanya tidak dibarengi dengan 

peningkatan kualitas lulusannya. 

Siswa SMK memang disiapkan 

untuk memasuki lapangan kerja, 

tetapi tidak semua lulusannya dapat 

langsung bekerja. Hal ini membuat 

jumlah pengangguran didominasi 

lulusan SMK. Menurut data BPS, 

pengangguran terbuka tahun 2009 

lulusan SMK sebesar 17,26 persen, 

sedangkan lulusan SMA 14,31 

persen 

Berdasarkan fakta tersebut, dapat 

disimpulkan bahwa sebagian besar 

siswa kelas XII belum mampu 

merencanakan karirnya dengan baik.  

Perencanaan karir adalah suatu 

proses untuk memutuskan tujuan-

tujuan yang akan dikejar selama 

periode waktu mendatang dan yang 

akan dilakukan agar mencapai 

tujuan-tujuan tersebut (Simamora, 

2001). Mempersiapkan karir 

merupakan salah satu tugas remaja 

dalam tahap perkembangannya. 

Menurut Fuhrman (dalam 

Conger, 1991) mengatakan bahwa 

dengan menentukan pilihan karir, 

seseorang akan mengembangkan 

konsep diri dan identitas dirinya 

sehingga ia menjadi pribadi yang 

lebih bertanggung jawab atas karir 

(pekerjaan) yang dipilihnya. 

Selanjutnya Donald Super (Santrock, 

2002) bahwa konsep diri individu 

memainkan peran pokok dalam 

pemilihan karir. Super percaya 

banyak perubahan perkembangan 

dalam konsep diri tentang pekerjaan 

terjadi pada waktu remaja dan 

dewasa muda. 

Konsep diri merupakan 

bagian dalam kepribadian, yang 

menimbulkan beberapa perilaku, hal 

itu ditinjau dari konsep diri menurut 

Hurlock (dalam Dian, 2011) 

menyatakan bahwa konsep diri 

adalah gambaran seseorang 

mengenai diri sendiri yang 

merupakan gabungan dari keyakinan 

fisik, psikologis, sosial, emosional 

aspiratif, dan prestasi yang hendak 

dicapai.  

Dalam perencanaan karir, 

kemampuan diri perlu 

dipertimbangkan sehingga tidak 

semata – mata berpegang pada hasrat 

hati atau minat saja. Oleh karena itu 

perlunya bagi seorang siswa (remaja) 

untuk mengenal dan memahami 

dirinya sendiri, menyesuaikan diri 

dengan lingkungan serta mempunyai 

rasa percaya diri yang tinggi 

sehingga ia dapat melihat kelebihan 

dan kekurangannya untuk mengenal 

kemampuan dan bakatnya. Rasa 

percaya diri individu yang tinggi dan 

kemampuan menyesuaikan diri 

banyak dipengaruhi oleh konsep diri. 
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Penelitian ini memilih siswa 

SMK dengan tujuan untuk 

mengetahui apakah ada hubungan 

antara konsep diri dengan 

perencanaan karir pada siswa SMK. 

Hal ini didasarkan pada 

pertimbangan bahwa siswa SMK 

berada dalam periode dimana 

pilihan-pilihannya masih bersifat 

tentatif dan eksploratif, kemudian 

berdasarkan data BPS (Badan Pusat 

Statistik) kota Surakarta dari 

keseluruhan jumlah pengangguran di 

kota Surakarta tahun 2011 paling 

tinggi di dominasi oleh lulusan SMA 

dan SMK. Penulis menggunakan 

sampel siswa SMK dengan alasan 

bahwa siswa SMK memang 

dianjurkan untuk langsung bekerja 

setelah lulus, dan penelitian ini fokus 

pada perencanaan karir tentang 

pekerjaan bukan perencanaan karir 

secara akademik. Sedangkan 

populasi SMK di kota Surakarta 

berjumlah total 46 SMK yang terdiri 

dari 9 SMK Negeri dan 37 SMK 

swasta. Disini penulis menggunakan 

teknik random sampling atau 

memilih sampel secara acak dengan 

menggunakan gulungan kertas yang 

berisi masing masing dari nama 

SMK yang ada di Surakarta. 

Kemudian undian tersebut dikocok 

dan diambil salah satunya secara 

acak. Dan terpilihlah siswa-siswi 

SMK N 4 Surakarta sebagai subjek 

penelitian. 

Berdasarkan rumusan 

masalah diatas maka peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul 

“Hubungan antara konsep diri 

dengan perencanaan karir pada siswa 

kelas XII SMK N 4 Surakarta”. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui apakah ada 

hubungan antara konsep diri 

dengan perencanaan karir pada 

siwa SMK. 

2. Mengetahui tingkat konsep diri 

pada siswa SMK. 

3. Mengetahui tingkat perencanaan 

karir pada siswa SMK. 

Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat diambil 

manfaatnya yaitu : 

1. Bagi Kepala sekolah SMK N 4 

Surakarta sebagai bahan 

acuan/bahan pertimbangan dalam 

pengambilan kebijakan yang 

mendukung pada peningkatan 

perencanaan karir siswa. 

2. Bagi Guru Bimbingan dan 

Konseling (BK). Sebagai acuan 

dalam memberikan layanan 

tentang bimbingan konseling  

untuk mempersiapkan  

perencanaan karir kepada siswa 

siswi SMK N 4 Surakarta. 

3. Bagi siswa siswi SMK N 4 

Surakarta, mampu untuk 

memahami potensi-potensi yang 

dimilikinya, mampu 

merencanakan karirnya serta 

mampu menentukan sendiri. 

4. Bagi peneliti selanjutnya dapat 

dijadikan referensi dan acuan 

dalam mengembangkan penelitian 

yang sejenis, terutama yang 

berkaitan dengan prokrastinasi 

akademik. 
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DASAR TEORI 

 

A. Perencanaan Karir 

Pengertian perencanaan karir 

adalah suatu proses untuk 

memutuskan tujuan-tujuan yang 

akan dikejar selama periode waktu 

mendatang dan yang akan dilakukan 

agar mencapai tujuan-tujuan 

tersebut (Simamora, 2001). Karir 

seseorang dapat diperoleh dengan 

berdasarkan perencanaan karir, tapi 

ada pula yang tanpa direncanakan 

dapat memperoleh kemajuan dalam 

karirnya. 

Untuk mengetahui aspek-

aspek yang mempengaruhi 

munculnya perencanaan karir 

menurut Brown dan Brooks (dalam. 

Gani, 1986) mengenai perencanaan 

karir siswa sekolah di tingkat 

menengah yaitu :  

a). Perencanaan yang sistematis.  

Perencanaan karir sebagai proses 

pribadi dari perencanaan kerja. Hal 

ini termasuk mengevaluasi 

kemampuan dan minat, 

mempertimbangkan kesempatan 

karir alternative, menentukan tujuan 

karir, dan merencanakan aktivitas 

pengembangan karir. Perencanaan 

karir yang sistematis dimaksud untuk 

seseorang menjadi sadar akan diri 

sendiri, kesempatan, hambatan, 

pilihan dan konsekuensinya dan 

dapat mengidentifikasi tujuan yang 

berkaitan dengan karir serta dapat 

memprogram karir dan pengalaman 

pengembangan yang berkaitan untuk 

menentukan arah, waktu, dan tahap-

tahap pencapaian tujuan tertentu. 

b). Sikap pengembangan karir. 

Fokusnya adalah pada tahap 

kehidupan dan masalah-masalah 

yang berkaitan dengan karir dan hal-

hal yang terjadi pada tahap-tahap 

yang berbeda. Yakni lebih kepada 

proses pencapaiannya bukan kepada 

isi pengembangan karir, artinya 

melihat konsep karir lebih luas yang 

mencakup pola kehidupan pekerjaan 

dan bukan pada pekerjaan yang 

sedang muncul. 

c). Kemampuan membuat keputusan. 

Perencanaan karir seseorang sangat 

dipengaruhi oleh kepribadian, nilai-

nilai dan minat, karena apa yang 

dilakukan seseorang lebih dari 

sekedar kemampuan dan bakatnya. 

Perencanaan yang dimaksud adalah 

melanjutkan keperguruan tinggi atau 

memutuskan kerja.  

d). Informasi. Pemberian informasi 

dengan tujuan penjajakan dan 

dilakukan sebagai kegiatan lepas, 

artinya tidak terkait dengan cita-cita 

karir tertentu atau dengan suatu 

masalah pilihan karir tertentu. 

Karena kriteria informasi akan jelas 

jika digunakan sebagai bahan 

pengambil keputusan. Informasi karir 

dibutuhkan sehingga dalam 

perencanaan karir mendatangkan 

hasil yang lebih optimal untuk 

mencapai efektifitas pencapaian 

tujuan karir pribadi, seperti : (a). 

Dunia kerja, menyangkut kegiatan 

membaca sumber-sumber informasi 

dunia kerja, bertukar pikiran dengan 

orang lain, atau kegiatan yang 

berhubungan dengan pekerjaan paruh 

waktu, (b). Pilihan kelompok karir, 

yakni mengenai pengetahuan tentang 

berbagai pekerjaan yang diminati. 

Hal ini berguna sebagai alternatif 

dalam menentukan pilihan-pilihan 

karir yang mungkin, (c). Peran karir 

dalam kehidupan yang lain, yaitu jika 

lingkungan menganggap bahwa 



 

4 
 

peran kerja harus lebih penting, 

artinya tingkat kebutuhan akan 

penting atau tidaknya peran kerja 

bagi diri individu dalam 

kehidupannya. 

e). Realisme. Aspek kognitif berupa 

kesadaran akan realitas yang dapat 

dipilih dan diikuti. Kesadaran ini 

dapat menjadi pertimbangan bagi 

individu menentukan perencanaan. 

Realitas ini terdiri atas dua bagian, 

yaitu : Realitas pribadi, pemikiran 

yang diciptakan individu sendiri 

terhadap keyakinannya akan sesuatu 

hal yang berupa tindakan, pikiran, 

tingkahlaku ataupun arah yang 

dirasakannya tepat. Realitas umum, 

adalah apa yang dikatakan oleh 

kebanyakan orang dan dipercaya luas 

tentang yang seharusnya seseorang 

lakukan, misalnya pendidikan yang 

baik bisa menjamin pekerjaan yang 

baik. 

Faktor – faktor  yang 

mempengaruhi perencanaan karir 

a. Faktor-faktor yang bersumber 

pada individu, meliputi: 

1. Sikap. Sikap merupakan 

suatu kesiapan pada 

seseorang untuk bertindak 

secara tertentu terhadap hal-

hal tertentu. Dengan 

pengertian lain sikap adalah 

merupakan suatu 

kecenderungan yang relatif 

stabil yang dimiliki individu 

dalam bereaksi terhadap diri 

sendiri, orang lain atau 

situasi-situasi tertentu. 

2. Kepribadian. Kepribadian 

diartikan sebagai suatu 

organisasi yang dinamis di 

dalam individu dalam sistem-

sistem psikofisik yang 

menentukan penyesuaian-

penyesuaian yang unik 

terhadap lingkungan. Setiap 

orang pada hakekatnya 

berbeda satu sama lain. 

3. Aspirasi dan pengetahuan       

sekolah. Aspirasi dengan 

sekolah sambungan yang 

diinginkan berkaitan dengan 

perwujudan dari cita-citanya. 

4. Intelegensi. Intelegensi 

merupakan kemampuan 

individu untuk bertingkah 

laku sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. 

5. Urutan kelahiran. Di dalam 

suatu keluarga urutan 

kelahiran anggotanya sangat 

berpengaruh pada 

kepribadian, pandangan 

hidup, keinginan dan cita-

cita. 

b. Faktor sosial, meliputi: 

1. Kelompok primer. Keluarga 

merupakan bentuk kelompok 

primer yang memiliki 

kemantapan dan 

kekompakan. Keluarga 

merupakan lingkungan yang 

memberikan pengalaman 

sosial yang pertama. 

2. Kelompok sekunder. . 

Kelompok sekunder memberi 

pengaruh dalam menentukan 

arah dan minat karir anak-

anak. Kelompok sekunder 

yang berpengaruh terhadap 

pembuatan keputusan karir 

remaja yaitu: (a) keadaan 

teman-teman sebaya 

(menyangkut pendidikan dan 
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keadaan keluarganya), dan 

(b) sifat, sikap dan pandangan 

teman sebaya mengenai 

masalah karir. 

B. Konsep Diri 

Hurlock (1990:238) 

mengemukakan, konsep diri 

merupakan inti dari pola 

perkembangan kepribadian seseorang 

yang akan mempengaruhi berbagai 

bentuk sifat.  

Apek-aspek yang mempengaruhi 

konsep diri menurut Berzonsky 

(dalam Irmawati, 2009) 

mengemukakan aspek-aspek konsep 

diri meliputi : 

1) Aspek fisik, yang meliputi 

penilaian individu terhadap 

segala sesuatu yang dimilkinya 

secara fisik. 

2) Aspek psikis. Aspek psikis 

mencakup pikiran, perasaan, dan 

sikap yang dimiliki individu 

terhadap diri sendiri. 

3) Aspek sosial. Meliputi 

bagaimana peranan individu 

dalam lingkup sosial dan sejauh 

mana penilaian individu 

terhadap peran tersebut. 

4) Aspek moral. Aspek ini maliputi 

nilai-nilai dan prinsip yang 

memberikan arti dan arah dalam 

hidup individu dalam 

memandang nilai etika moral 

diri, seperti kejujuran, tanggung 

jawab atas kegagalan yang 

dialami, religiusitas, serta 

kesesuaian perilakunya dengan 

norma-norma masyarakat yang 

ada. 

 

Faktor – faktor  yang 

mempengaruhi konsep diri menurut 

Hurlock (dalam Maria, 2007), ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

konsep diri sebagai berikut : 

1) Pengalaman awal, pengalaman 

pertama kali yang 

mempengaruhi konsep  diri. 

2) Ciri-ciri fisik, kesadaran 

individu atas penghargaan dan 

gengsi berkaitan dengan ciri-ciri 

fisiknya, maka kesadaran ini 

akan mempengaruhi konsep diri. 

3) Daya tarik, penampilan dan daya 

tarik menunjang ciri 

kepribadian, hal ini akan 

mempengaruhi konsep diri. 

4) Intelegensi, individu yang 

memiliki intelegensi tinggi serta 

dapat meraih kesuksesan, 

dimungkinkan dapat 

mengembangkan konsep diri 

yang menguntungkan. 

5) Emosi, bila emosi terlalu kuat 

sehingga perilaku tidak 

terkendali, maka akan 

mempengaruhi penyesuaian diri 

individu. Dengan demikian 

emosi ikut membentuk konsep 

diri yang tidak menguntungkan. 

6) Atribut, nama yang digunakan 

untuk memanggil individu 

mempengaruhi penilaian 

pertama orang lain terhadapnya. 

7) Keberhasilan dan kegagalan, 

cara individu bereaksi terhadap 

apa yang dianggap keberhasilan 

dan kegagalan mempengaruhi 

penyesuaian pribadi dan 

sosialnya. 

8) Penerimaan sosial, penerimaan 

sosial memegang peranan 

penting dalam perkembangan 

konsep diri individu yang 

diterima dalam kelompok 

sosialnya, akan mengembangkan 

rasa percaya diri, begitupun 

sebaliknya. 
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9) Pengaruh keluarga, dari semua 

faktor penentu kepribadian 

keluargalah yang paling penting, 

karena keluarga adalah 

kelompok sosial pertama dengan 

setiap individu yang 

diidentifikasi. 

 

C. Hubungan Antara Konsep Diri 

Dengan Perencanaan Karir 

Seorang siswa dalam 

kehidupannya akan dihadapkan 

dengan sejumlah alternatif, baik yang 

berhubungan kehidupan pribadi, 

sosial, belajar maupun kariernya. 

Namun, adakalanya siswa 

mengalami kesulitan untuk 

mengambil keputusan dalam 

menentukan alternatif mana yang 

akan dipilih. Salah satunya adalah 

kesulitan dalam pengambilan 

keputusan yang berkenaan dengan 

rencana-rencana karier yang akan 

dipilihnya kelak. Mereka dihadapkan 

dengan sejumlah pilihan dan 

permasalahan tentang rencana 

karirnya. Kesulitan-kesulitan untuk 

mengambil keputusan karir akan 

dapat dihindari manakala siswa 

memiliki konsep diri tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan dunia 

karirnya. 

Menurut pendapat Donald 

Super bahwa konsep diri individu 

memainkan peran pokok dalam 

pemilihan karir. Super percaya 

banyak perubahan perkembangan 

dalam konsep diri tentang pekerjaan 

terjadi pada waktu remaja dan 

dewasa muda, super juga 

mengatakan  bahwa individu 

dikatakan matang atau siap untuk 

membuat keputusan karir jika 

pengetahuan yang dimilikinya untuk 

membuat keputusan karir didukung 

oleh informasi yang kuat mengenai 

pekerjaan berdasarkan pencarian 

yang telah dilakukan. Super (dalam 

Santrock. 2002). 

D. Hipotesis 

Dari uraian diatas maka 

peneliti mengajukan hipotesis untuk 

diuji dalam penelitian ini, yaitu “Ada 

hubungan positif antara konsep diri 

dengan perencanaan karir. Artinya 

semakin tinggi konsep diri seseorang 

maka akan semakin tinggi 

perencanaan karir. Sebaliknya 

semakin rendah konsep diri 

seseorang maka akan semakin rendah 

perencanaan karir. 

METODE PENELITIAN 

 

A. Variabel Penelitian 

1. Variabel bebas : Konsep diri 

2. Variabel tergantung : 

Perencanaan Karir 

 

B. Definisi Operasional Variabel 

Penelitian 

1. Konsep Diri 

  Pengertian konsep diri 

adalah hal-hal yang berkaitan dengan 

ide, pikiran, kepercayaan serta 

keyakinan yang diketahui dan 

dipahami oleh individu tentang 

dirinya. Menurut Berzonsky (dalam 

Irmawati, 2009) menyatakan bahwa 

konsep diri yang merupakan 

gabungan dari aspek-aspek fisik, 

psikis, sosial, dan moral tersebut 

adalah gambaran mengenai diri 

seseorang, baik persepsi terhadap diri 

nyatanya maupun penilaian 

berdasarkan harapannya.. Konsep 

diri ini diukur dengan menggunakan 

skala konsep diri berdasarkan aspek 

– aspek yang meliputi : fisik, psikis, 

sosial dan moral.  
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2. Perencanaan Karir 

Skala perencanaan karir 

disusun berdasarkan aspek-aspek 

perencanaan karir, yang dijelaskan 

oleh Brown dan Brooks (Gani, 1986) 

mengenai perencanaan karir siswa 

sekolah di tingkat menengah yaitu : 

(a). Perencanaan yang sistematis, (b). 

Sikap pengembangan karir, (c). 

Kemampuan membuat keputusan, 

(d). Informasi, (e). Realisme. 

C. Subjek Penelitian 

Populasi dalam penelitian ini 

adalah siswa siwi kelas XII SMK 

Negeri 4 Surakarta yang bwrjumlah 

399 orang. 

Sampel dalam penelitian ini 

bersifat cluster sampel yaitu dimana 

sampel yang digunakan dalam 

penelitian ini didasarkan pada cluster 

atau kelompok yang terdapat dalam 

populasi. Antara lain siswa dan siswi 

SMK kelas XII. 

 

D. Metode Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data dalam 

penelitian ini menggunakan skala 

konsep diri dan skala perencanaan 

karir. 

 

E. Validitas dan Reliabilitas 

Perhitungan validitas dan 

reliabilitas untuk konsep diri dan 

perencanaan karir dilakukan dengan 

menggunakan teknik korelasi 

Product Moment. Perhitungan 

tersebut digunakan untuk mencari 

korelasi antar tiap-tiap aitem dengan 

skor total aitem menggunakan 

program komputer paket SPSS Versi 

15. 

 

F. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data yang 

ditetapkan pada penelitian ini adalah 

menggunakan teknik korelasi 

Product Moment, karena di dalam 

penelitian ini peneliti ingin 

mengetahui hubungan antara konsep 

diri dengan perencanaan karir. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Berdasarkan hasil 

perhitungan teknik analisis product 

moment dari Pearson diperoleh nilai 

koefisien korelasi (r) sebesar 0,379; p 

= 0,000 (p < 0,01) artinya ada 

hubungan positif yang sangat 

signifikan antara konsep diri dengan 

perencanaan karir. Semakin tinggi 

konsep diri maka semakin tinggi 

perencanaan karir, sebaliknya 

semakin rendah konsep diri maka 

semakin rendah perencanaan karir. 

Hasil penelitian ini 

membuktikan bahwa hipotesis 

penelitian yang menyatakan “Ada 

hubungan positif antara konsep diri 

dengan perencanaan karir” dapat 

diterima. Sesuai dengan pendapat 

Super (dalam Santrock. 2002) bahwa 

konsep diri individu memainkan 

peran pokok dalam pemilihan karir. 

Super percaya banyak perubahan 

perkembangan dalam konsep diri 

tentang pekerjaan terjadi pada waktu 

remaja dan dewasa muda, super juga 

mengatakan  bahwa individu 

dikatakan matang atau siap untuk 

membuat keputusan karir jika 

pengetahuan yang dimilikinya untuk 

membuat keputusan karir didukung 

oleh informasi yang kuat mengenai 

pekerjaan berdasarkan pencarian 

yang telah dilakukan. 

Selanjutnya Manrihu (dalam 

Thalib, 1996) menyatakan bahwa 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

perencanaan karir pada pokoknya di 
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klasifikasikan ke dalam dua 

kelompok, yaitu : (1) Faktor 

lingkungan : keluarga, ras, taraf 

sosial ekonomi, efek teknologi, 

pasaran kerja, (2) faktor pribadi : 

bakat, intelegensi, minat, kepribadian 

(konsep diri, kebutuhan-kebutuhan, 

cara-cara berhubungan dengan orang 

lain), hasil belajar (penguasaan mata 

pelajaran di sekolah, ketrampilan-

ketrampilan kerja), kelemahan-

kelemahan (sosial, fisik, psikologis) 

Hurlock (1990:238) 

mengemukakan, konsep diri 

merupakan inti dari pola 

perkembangan kepribadian seseorang 

yang akan mempengaruhi berbagai 

bentuk sifat. Jika konsep diri positif, 

anak akan mengembangkan sifat-

sifat seperti kepercayaan diri, harga 

diri dan kemampuan untuk melihat 

dirinya secara realitas, sehingga akan 

menumbuhkan penyesuaian sosial 

yang baik. Sebaliknya apabila 

konsep diri negatif, anak akan 

mengembangkan perasaan tidak 

mampu dan rendah diri. Mereka 

merasa ragu dan kurang percaya diri, 

sehingga menumbuhkan penyesuaian 

pribadi dan sosial yang buruk pula. 

Seorang siswa dalam 

mempersiapkan karirnya di masa 

depan akan dihadapkan dengan 

sejumlah pilihan alternatif, baik yang 

berkaitan dengan pemilihan jenis 

studi lanjutan atau pemilihan rencana 

pekerjaan. Hal ini membuat 

kebanyakan siswa mengalami 

kesulitan dan kebingungan dalam 

menentukan pilihan karirnya dimasa 

depan. Salah satunya adalah 

kesulitan dalam pengambilan 

keputusan yang berkenaan dengan 

rencana-rencana karir yang akan 

dipilihnya kelak. Padahal suatu karir 

tidak akan dapat berjalan dengan 

baik sesuai dengan yang diharapkan 

tanpa adanya suatu perencanaan yang 

dibuat untuk menentukan tujuan karir 

tersebut. Kesulitan-kesulitan untuk 

mengambil keputusan karir akan 

dapat dihindari manakala siswa 

memiliki konsep diri tentang hal-hal 

yang berhubungan dengan dunia 

karirnya. 

Siswa yang memliki konsep 

diri positif dalam perencanaan karir 

akan  mengembangkan diri serta 

memiliki rasa percaya diri, harga diri 

dan kemampuan untuk melihat 

dirinya secara realitas, sehingga akan 

menumbuhkan perilaku optimis 

sehingga memperoleh kepuasan 

dalam perencanaan karirnya. 

Sebaliknya siswa yang memilki 

konsep diri negatif dalam 

menentukan karirnya masih memiliki 

banyak keraguan dan kebingungan, 

sehingga siswa tidak dapat 

menentukan perencanaan karirnya di 

masa depan. 

Pada hakekatnya semua 

sikap, perbuatan dan aktivitas 

manusia sehari-hari merupakan 

akibat dari suatu perencanaan. 

Perencanaan merupakan permulaan 

dari langkah individu sehingga 

seseorang menghendaki aktivitasnya 

terarah dan memuaskan, maka harus 

berani mengambil keputusan yang 

benar dan tepat. Fokus utama 

perencanaan karir harus pada 

matching tujuan pribadi dan 

kesempatan-kesempatan yang secara 

realistis tersedia. Siagian (1982) 

mengemukakan bahwa pembuatan 

keputusan yang tepat dalam 

merencanakan karir merupakan 

pengumpulan fakta-fakta dan data 

penentuan yang matang dari 

alternatif yang dihadapi dan 
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mengambil tindakan menurut 

perhitungan yang paling tepat. 

 Berdasarkan hasil analisis 

diketahui variabel konsep diri 

mempunyai rerata empirik (RE) 

sebesar 103,07 dan rerata hipotetik 

(RH) sebesar 85 yang berarti konsep 

diri pada subjek tergolong tinggi. 

Kondisi tinggi ini dapat 

diinterpretasikan bahwa siswa siswi 

kelas XII SMK Negeri 4 Surakarta 

atau subjek penelitian pada dasarnya 

memiliki konsep diri yang baik atau 

positif. 

 Variabel perencanaan karir 

diketahui memiliki rerata empirik 

(RE) sebesar 105,15 dan rerata 

hipotetik (RH) sebesar 85 yang 

berarti perencanaan karir subjek 

tergolong tinggi. Kondisi ini dapat 

diinterpretasikan bahwa perencanaan 

karir yang tinggi dikarenakan subjek 

mampu mengatasi perencanaan karir 

dengan pilihan karir yang sesuai 

dengan kemampuan dan 

keinginannya. Selain itu subjek 

memiliki konsep diri yang tinggi, 

sehingga dalam menentukan pilihan 

karirnya setelah lulus sekolah, subjek 

sudah mempersiapkan atau memiliki 

perencanaan karir yang matang. 

Subjek lebih mampu mengatasi 

perencanaan karir karena pada 

dasarnya subjek memiliki konsep diri 

yang tinggi dalam menentukan 

pilihan karirnya. 

Sumbangan efektif (SE) 

variabel konsep diri terhadap 

perencanaan karir sebesar 14,4% 

ditunjukkan oleh koefisien 

determinan (r²) = 0,114. Berarti 

masih terdapat 85,6% yang 

mempengaruhi perencanaan karir 

diluar variabel konsep diri seperti 

sikap, kepribadian, aspirasi dan 

pengetahuan sekolah, intelgensi ,dan 

urutan kelahiran. 

 Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa konsep diri 

dengan segala aspek yang 

terkandung didalamnya memang 

memberikan kontribusi bagi 

perencanaan karir, meskipun 

perencanaan karir tidak hanya 

dipengaruhi oleh variabel tersebut. 

Ada beberapa faktor lain yang 

mempunyai peranan dalam 

mempengaruhi perencanaan karir 

pada siswa siswi. Sesuai dengan 

beberapa pendapat antara lain : 

menurut Sukardi (1989) (1) Sikap, 

sikap merupakan suatu kesiapan pada 

seseorang untuk bertindak secara 

tertentu terhadap hal-hal tertentu. 

Dengan pengertian lain sikap adalah 

merupakan suatu kecenderungan 

yang relatif stabil yang dimiliki 

individu dalam bereaksi terhadap diri 

sendiri, orang lain atau situasi-situasi 

tertentu, (2) Kepribadian , 

kepribadian diartikan sebagai suatu 

organisasi yang dinamis di dalam 

individu dalam sistem-sistem 

psikofisik yang menentukan 

penyesuaian-penyesuaian yang unik 

terhadap lingkungan. Setiap orang 

pada hakekatnya berbeda satu sama 

lain, (3) Aspirasi dengan sekolah 

sambungan yang diinginkan 

berkaitan dengan perwujudan dari 

cita-citanya, (4)  Intelegensi 

merupakan kemampuan individu 

untuk bertingkah laku sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. (5) 

Urutan kelahiran, di dalam suatu 

keluarga urutan kelahiran 

anggotanya sangat berpengaruh pada 

kepribadian, pandangan hidup, 

keinginan dan cita-cita. 
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 Dalam hal ini, konsep diri 

memiliki kontribusi yang positif 

terhadap perencanaan karir pada 

siswa siswi kelas XII di SMK Negeri 

4 Surakarta yang berarti semakin 

tinggi tingkat konsep diri subjek 

maka semakin tinggi perencanaan 

karir, sebaliknya semakin rendah 

konsep diri maka semakin rendah 

perencanaan karirnya. Hal ini sesuai 

pendapat yang dikemukakan oleh 

Fuhrman (dalam Conger, 1991) 

mengatakan bahwa dengan 

menentukan pilihan karir, seseorang 

akan mengembangkan konsep diri 

dan identitas dirinya sehingga ia 

menjadi pribadi yang lebih 

bertanggung jawab atas karir 

(pekerjaan) yang dipilihnya. 

 Berdasarkan uraian diatas 

dapat diambil kesimpulan bahwa 

konsep diri dapat digunakan sebagai 

prediktor perencanaan karir pada 

siswa siswi kelas XII SMK Negeri 4 

Surakarta, karena dari hasil 

penelitian ini diketahui bahwa 

hipotesis yang diajukan telah terbukti 

yaitu terdapat hubungan antara 

variabel konsep diri dengan variabel 

perencanaan karir. 

 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Ada hubungan positif yang 

sangat signifikan antara konsep 

diri dengan perencanaan karir 

pada siswa siswi SMK Negeri 4 

Surakarta. Artinya, semakin 

tinggi konsep diri maka semakin 

tinggi perencanaan karir pada 

siswa siswi SMK Negeri 4 

Surakarta, sebaliknya semakin 

rendah konsep diri, maka 

semakin rendah pula 

perencanaan karir. Hal ini 

ditunjukkan dengan koefisien r 

sebesar 0, 379 dengan p = 0,000 

(p < 0,01). 

2. Tingkat konsep diri pada siswa 

siswi SMK Negeri 4 Surakarta 

tergolong tinggi. Hal ini 

ditunjukkan oleh rerata empirik 

sebesar 103,7 sedangkan rerata 

hipotetik sebesar 85. 

3. Tingkat perencanaan karir pada 

siswa siswi SMK Negeri 4 

Surakarta tergolong tinggi. Hal 

ini ditunjukkan oleh rerata 

empirik sebesar 105,15 

sedangkan rerata hipotetik 

sebesar 85. 

 

Berdasarkan hasil penelitian 

dan kesimpulan yang diperoleh maka 

penulis memberikan saran yang 

diharapkan dapat bermanfaat, yaitu: 

1. Bagi Kepala sekolah SMK 

Negeri 4 Surakarta diharapkan 

dapat mempertimbangkan dalam 

pengambilan kebijakan yang 

mendukung pada peningkatan 

perencanaan karir siswa siswi, 

khususnya dalam hal ini 

diadakannya kegiatan seperti 

pelatihan atau seminar workshop 

yang diisi oleh para ahli di 

bidangnya masing-masing 

jurusan yang sudah memiliki 

banyak pengalaman baik secara 

nasioanal maupun internasional 

sehingga mampu membuat siswa 

siswi memiliki perencanaan karir 

yang lebih baik dan sesuai pada 

visi misi SMK Negeri 4 

Surakarta. 

2. Bagi Guru Bimbingan dan 

Konseling (BK). Sebagai acuan 
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dalam memberikan layanan 

bimbingan konseling yang sesuai 

dengan visi misi SMK Negeri 4 

Surakarta yaitu mengarahkan 

siswa siswinya untuk 

mempersiapkan perencanaan 

karirnya dalam hal ini 

menyiapkan lulusan yang siap 

kerja. Guru BK (Bimbingan 

Konseling) juga tidak hanya 

memberikan bimbingan 

mengenai perencanaan karir, 

tetapi juga membentuk konsep 

diri siswa agar baik sehingga 

siswa siswi dapat menentukan 

pilihan karirnya yang sesuai 

dengan keinginan dan keyakinan 

yang dimilikinya. 

3. Bagi siswa siswi SMK Negeri 4 

Surakarta diharapkan memahami 

pentingnya konsep diri yang 

positif, sehingga siswa siswi 

mampu memahami potensi-

potensi yang dimilikinya yang 

berkaitan dengan perencanaan 

karirnya. 

4. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti 

lain yang tertarik untuk 

mengadakan penelitian yang 

sama diharapkan; Menyertakan 

variabel atau faktor-faktor lain 

yang mempengaruhi perencanaan 

karir seperti sikap, kepribadian, 

aspirasi dan pengetahuan 

sekolah, intelegensi,dan urutan 

kelahiran. Memperluas populasi 

atau ruang lingkup penelitian, 

sehingga generalisasinya menjadi 

lebih luas dan menggunakan 

instrumen pengumpulan data 

yang lain seperti observasi dan 

wawancara sehingga dapat 

diperoleh data yang lebih 

lengkap dan akurat. 
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