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PENGAMBILAN KEPUTUSAN KARIR MENJADI GURU DITINJAU 

DARI LATAR BELAKANG PROFESI ORANG TUA 

 

NASKAH PUBLIKASI 

Shifa Oktavia Rahayu 

Moordiningsih 

Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiah Surakarta 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendiskripsikan 

bagaimana proses dan cara-cara pengambilan keputusan karir menjadi guru 

ditinjau dari latar belakang profesi orang tua. Pada dasarnya setiap individu akan 

menentukan karir yang digeluti terutama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. 

Jumlah informan dalam penelitian ini adalah tujuh puluh berprofesi guru yang 

berusia diatas 21 tahun.  Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan 

metode pengumpulan data menggunakan kuesioner terbuka dianalisis secara data 

model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengambilan keputusan 

karir menjadi guru ditinjau dari latar belakang profesi orang tua petani, guru dan 

karyawan, pada dasarnya memiliki kesamaan dalam keputusan karir antara lain 

ditentukan melalui pendidikan, keyakinan menjadi guru, dan tujuan yang ingin 

dicapai. Sedangkan perbedaannya motivasi, harapan orang tua, pendapat 

mengenai kelebihan maupun kekurangan profesi guru. Pengambilan keputusan 

menjadi guru dilakukan dengan beberapa cara antara lain; memperoleh informasi 

tentang profesi guru dari orang tua, mencari informasi tentang profesi guru kepada 

teman-teman yang telah terjun dibidang guru, harapan dan dukungan orang tua 

untuk mendapatkan karir yang lebih baik. Motivasi yang melatar belakangi adalah 

keinginan untuk mencerdaskan anak bangsa dan mengamalkan ilmu. Pemahaman 

tugas dan kewajibanya memilih karir menjadi guru, antara lain tugas seorang guru 

memiliki intelektual, memahami visi dan misi, ahli dalam metodologi pelajaran, 

memahami perkembangan anak, dan mampu  mengorganisasi, mencari problem 

solving, kreatif dan memiliki seni dalam mendidik peserta didik. Kewajiban 

seorang guru selain menjadi, juga sebagai pemimpin, fasilitator,  motivator, 

administrator, evaluator. Pemahaman mengenai karir guru yaitu kelebihan dan 

kekurangan. Adapun kelebihan karir sebagai guru merupakan suatu profesi yang 

mulia dan mengamalkan ilmu, sedangkan kekurangan adalah beban kerja yang 

tinggi atau menghadapi anak yang bermasalah dan kurang sejahtera bagi guru non 

PNS. Proses pengambilan keputusan karir menjadi guru diperoleh dari 

pengalaman mengikuti pendidikan keguruan. Pendidikan keguruan tersebut 

memberikan bekal dan kesiapan menjadi guru.Tujuan yang ingin dicapai dengan 

memilih karir sebagai guru adalah keinginan untuk mencerdaskan bangsa. 

 

Kata kunci: pengambilan keputusan, karir, guru 
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PENDAHULUAN 

Pengambilan keputusan merupakan peristiwa yang sering dialami dalam 

kehidupan manusia. Pengambilan keputusan menjadi konsekuensi yang logis 

dalam kehidupan manusia yang selalu berubah dan mengalami peningkatan. 

Proses pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk respon manusia 

terhadap lingkungan. Keputusan yang diambil oleh manusia akan menjadi awal 

bagi penentuan kehidupan selanjutnya. Demikian seterusnya terjalin hubungan 

antara proses pengambilan keputusan dengan  kehidupan manusia 

Karir merupakan suatu bagian dari perjalanan kehidupan seseorang. Yaitu 

untuk  mengembangkan kemampuan yang dimiliki dalam bidang tertentu, dengan 

tujuan pencapaian suatu tingkatan yang lebih tinggi. Menurut pengalaman 

peneliti, penentuan karir menjadi guru dipengaruhi oleh profesi orang tua. Dimana 

orang tua yang berprofesi guru, menyarankan kepada sang anak untuk mengambil 

profesi atau karir yang serupa dengan orangtua, dengan pertimbangan kemudahan 

dan fasilitas yang diperoleh menjadi faktor utama. Kemudian kenyataan yang 

terjadi banyak guru-guru honorer disetiap sekolah, meski belum berstatus sarjana. 

Selanjutnya adanya minat yang tinggi dimasyarakat untuk berprofesi menjadi 

guru.  

Pemilihan karir yang tidak sesuai dengan minat bakat atau kemampuan 

yang dimiliki, karena ada paksaan dari pihak luar menyebabkan karir tersebut 

akan berjalan dengan kurang sempurna. Pada dasarnya karir berhubungan dengan 

kebahagiaan bagi orang yang menjalaninya. Seseorang akan lebih bahagia jika 

menggeluti karir yang sesuai dengan kemampuannya. Sehingga pengambilan 

keputusan karir yang tepat dan sesuai dengan harapan maupun kemampuan 

menjadi penting dalam perjalanan hidup manusia. 

Pengambilan keputusan karir pada setiap orang memiliki perbedaan. Ini 

disebabkan setiap orang memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai karir 

tertentu, dimana setiap karir memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing. 

Perkembangan karir yang terpenting adalah bagaimana seseorang mengerti, 
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memahami dan menguasai bidang pilihannya sehingga dapat diaplikasikan dalam 

pekerjaannya dikemudian hari yang dapat memberikan kesuksesan tersendiri. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengambilan Keputusan Karir  

1. Pengertian pengambilan keputusan karir  

Anoraga (dalam Marliyah 2004) karir dalam arti sempit adalah profesi 

serta kedudukan dalam kehidupan sebagai upaya mencari nafkah, sedangkan karir 

dalam arti luas adalah langkah maju sepanjang hidup yang berkaitan dengan 

pekerjaan dan jabatan yang dimiliki seseorang. 

2. Tahap – tahap pengambilan keputusan karir 

Super (dalam Santrock 2003) mengatakan konsep diri individu memainkan 

peran pokok dalam pengambilan keputusan karir sesseorang. Super juga 

menekankan bahwa perkembangan karir terdiri dari lima fase berbeda; (1) fase 

kristalisasi adalah pada usia 14-18 tahun, (2) fase spesifikasi adalah pada usia 18-

22 tahun, (3) fase implementasi adalah pada usia 21-24 tahun, (4) fase stabilisasi 

adalah pada usia 25-35 tahun, (5) fase konsolidasi adalah pada usia lebih dari 35 

tahun. 

3. Aspek – aspek pengambilan keputusan karir 

Gati & Asher, 2001; Harren, 1979; Tiedeman & O’Hara, 1963 (dalam 

Germeijs & Verschueren 2006) Membedakan enam aspek dalam pengambilam 

keputusan karir: (1) Pilihan orientasi, (2) Eksplorasi diri, (3) Eksplorasi 

lingkungan yaitu mengumpulkan informasi umum tentang alternatif karir. (4) 

Mendalami eksplorasi lingkungan yaitu, mengumpulkan informasi secara rinci 

tentang kekurangan alternatif karir. (5) Status putusan yaitu, proses dalam 

memilih alternatif. (6) Komitmen yaitu, kekuatan keyakinan terhadap karir 

tertentu. 

4. Faktor – faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan karir 

Marliyah (2004) berpendapat bahwa faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi remaja dalam pengambilan keputusan karir adalah faktor internal 

yaitu faktor yang disebabkan dari dalam dirinya sendiri. Antara lain dipengaruhi 
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oleh intelegensi, bakat, minat, sifat-sifat kepribadian, keadaan fisik, nilai-nilai 

kehidupan serta pengetahuan. Sedangkan faktor eksternal yaitu faktor yang 

disebabkan dari luar diri seseorang. Antara lain dipengaruhi oleh status sosial, 

ekonomi, keluarga, pengaruh dari keluarga khususnya orangtua, pendidikan 

sekolah, teman sebaya, serta latar belakang budaya. 

5. Proses pengambilan keputusan karir 

Konsep kematangan karir berdasarkan konsep Super (dalam Tuti dkk. 

2006) beberapa hal penting yang menjadi dasar dalam proses pengambilan 

keputusan yaitu; (1) perencanaan karir, (2) Eksplorasi karir, (3) Informasi dunia 

kerja, (4) Orientasi karir, (5) Pengambilan keputusan karir. 

B. Guru 

1. Pengertian guru 

Istilah “guru” sebagaimana diuraikan Nawawi (dalam Birizi 2009) guru 

adalah orang yang pekerjaannya mengajar atau memberikan pelajaran di sekolah 

atau didalam kelas. Secara lebih khusus guru merupakan orang yang bekerja 

dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut bertanggungjawab dalam 

membantu anak didik mencapai kedewasaan masing-masing. 

2. Syarat menjadi guru 

 Menurut Reminsa (dalam Asmani 2011) ada beberapa syarat menjadi guru 

antara lain; (1) memiliki kemampuan intelektual yang memadai, (2) mampu 

memahami visi dan misi pendidikan, (3) keahlian mentransfer pendidikan atau 

metodologi pembelajaran, (4) memahami konsep perkembangan anak, (5) 

kemampuan mengorganisasi dan mencari problem solving, kreatif dan memiliki 

seni dalam mendidik. 

3. Tugas guru 

Selain sebagai aktor utama kesuksesan pendidikan yang dicanangkan 

menurut Asmani (2011) ada beberapa tugas guru antara lain;  (a) educator 

(pendidik), (b) leader (pemimpin), (c) fasilitator, (d) motivator, (e) administrator 

(f) evaluator 
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C. Pengambilan Keputusan Karir Menjadi Guru Ditinjau Dari Latar 

Belakang Profesi Orang Tua 

Setiap individu dalam fase perkembangan memiliki tugas masing-masing, 

dimulai dari seseorang bayi hingga berusia lanjut. Pada fase dewasa awal terdapat 

pembahasan yang menarik mengenai masa dimana seseorang berusia produktif. 

Masa produktif adalah masa dimana seseorang memulai sesuatu guna kehidupan 

dimasa datang. Salah satu ciri seseorang berusia produktif adalah dimana 

seseorang memulai karir dalam suatu pekerjaan tertentu. 

Karir merupakan bagian perjalanan dalam kehidupan individu, dengan 

karir seseorang dapat mencapai suatu prestasi. Seseorang akan berusaha 

mendapatkan karir sesuai dengan bidangnya untuk meningkatkan kualitas diri. 

 Salah satu profesi atau karir yang menjadi perhatian oleh masyarakat saat 

ini adalah profesi guru. Peningkatan minat masyarakat menjadi guru dimulai 

dalam beberapa tahun terakhir, bahkan persaingan yang dilakukan semakin ketat. 

Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mencatat dalam seleksi penerimaan 

mahasiswa baru  tahun ajaran 2010/2011 jumlah pendaftaran program studi 

(Prodi) Pendidikan Guru Dasar (PGSD) mencapai 4.400-an lebih 

(http://www.solopos.com/2010/pendidikan/pendaftar-prodi-pgsd-uns-capai-4-400-

an-lebih-42091 

Tidak semua orang dapat dengan mudah memutuskan karir yang akan 

digeluti. Ini disebabkan ketidaksesuaian dengan bakat, dan minat, kepribadian, 

keadaan fisik, nilai-nilai kehidupan serta pengetahuan atau pendidikan yang 

dimiliki. Selain itu faktor orangtua sangat berperan dalam menentukan karir anak.  

Setiap orangtua akan memberi saran kepada sang anak berdasarkan pengalaman 

profesi yang telah dijalani. Apabila suatu profesi atau karir dirasa nyaman, orang 

tua akan menganjurkan kepada sang anak untuk mengambil profesi tersebut 

(Marliyah, 2004).  

Menurut Hasan (dalam Suradi 2005) pengambilan keputusan merupakan 

suatu proses pemilihan alternatif terbaik, dari beberapa alternatif terbaik secara 

sistematik untuk ditindak lanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan 

(http:/www.solopos.com/2010/pendidikan/pendaftar-prodi-pgsd-uns-capai-4-400-an-lebih-42091
(http:/www.solopos.com/2010/pendidikan/pendaftar-prodi-pgsd-uns-capai-4-400-an-lebih-42091
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masalah. Asmani (2011) berpendapat dalam pendidikan perlu dimaknai he does 

his job well, artinya guru haruslah orang yang memiliki insting pendidik. Karir 

terbaik merupakan karir yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, terkait 

pada karir sebagai guru yang memiliki peran untuk mencerdaskan dan menjadi 

teladan peserta didik. 

D. Pertanyaan Penelitian 

Setelah membahas uraian-uraian diatas, maka penulis merumuskan 

pertanyaan penelitian, adalah : bagaimana cara-cara dan proses pengambilan 

keputusan karir  menjadi guru ditinjau dari latar belakang profesi orangtua? 

METODE PENELITIAN 

A. Gejala Penelitian 

Gejala penelitian yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah 

pengambilan keputusan karir menjadi guru. 

B. Definisi Operasional Gejala Penelitian 

Pengambilan keputusan karir adalah bagian dari perjalanan kehidupan 

setiap individu dengan tujuan mencapai suatu prestasi atau untuk meningkatkan 

kualitas hidup,  yang akan diungkap melalui kuesioner terbuka. 

Guru adalah profesi yang terlibat dalam proses belajar mengajar dengan 

tujuan mencerdaskan orang lain atau peserta didik. Seseorang yang berusia  diatas 

21 tahun sebagai pendidik dalam pendidikan formal. 

C. Informan dan Lokasi Penelitian 

. Dalam penelitian ini jumlah informan adalah sebanyak 70 orang. Dan 

dilaksanakan di Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Karakteristik informan yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah; (1) guru yang berusia diatas 21 tahun, 

(2) menekuni karir sebagai guru, (3) bertempat tinggal di Kecamatan Sine 

Kabupaten Ngawi. 
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D. Metode Pengumpulan Data 

Kuesioner terbuka 

E. Analisis Data 

Miles and Huberman (dalam Herdiansyah 2010); (1) Pengumpulan data 

(2) reduksi (3) display data (4) penarikan kesimpulan.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
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Pengambilan keputusan karir menjadi guru ditinjau dari latar belakang 

profesi orang tua sebagai petani. 

Proses dan cara-cara pengambilan keputusan karir menjadi guru dapat 

digambarkan pada bagan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden 

Sekolah dibidang 

pendidikan  

Karir 

Seorang guru 

Motivasi  

 Ingin mengabdi pada bangsa dan 

negara  

 Mulia 

 Cita-cita 

Faktor internal 

Kemampuan mengajar  

Faktor eksternal  

Teman 

Dukungan orang tua  

Pengaruh  profesi orang tua 

Harapan mendapatkan 

kehidupan yang lebih baik 

 

Kelebihan 

Karir yang mulia 

Kurangan 

 

Beban kerja tinggi 

terutama menghadapi 

berbagai karakter anak 

 

  

Tujuan 

Mengamalkan ilmu untuk 

mencerdaskan murid 

Keyakinan guru 

Karir mulia 

 

= proses 

 = faktor 
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Pengambilan keputusan karir menjadi guru ditinjau dari latar belakang 

profesi orang tua sebagai guru. 

Proses dan cara-cara pengambilan keputusan karir menjadi guru dapat 

digambarkan pada bagan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden 

Sekolah dibidang 

pendidikan  

Karir 

Seorang guru 

Motivasi  

 Mengamalkan ilmu/profesi mulia 

 Ingin mengabdi pada bangsa dan 

negara  

 Motivasi dari orang tua 

 Cita-cita 

Faktor internal 

Kemampuan mengajar  

Faktor eksternal  

Dukungan orang tua  

Teman 

Pengaruh  profesi orang tua 

Harapan mendapatkan 

mengikuti profesi orang tua 

 

Kelebihan 

Mengamalkan ilmu 

Kurangan 

 

Beban kerja tinggi 

terutama menghadapi 

berbagai karakter anak 

 

  

Tujuan 

Mengamalkan ilmu untuk 

mencerdaskan murid 

Keyakinan guru 

Karir mulia 

 

= proses 

 = faktor 
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Pengambilan keputusan karir menjadi guru ditinjau dari latar belakang 

profesi orang tua sebagai karyawan 

Proses dan cara-cara pengambilan keputusan karir menjadi guru dapat 

digambarkan pada bagan: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Responden 

Sekolah dibidang 

pendidikan  

Karir 

Seorang guru 

Motivasi  

 Ingin mengabdi pada bangsa dan 

negara  

 Mengamalkan ilmu/profesi mulia 

 Merupakan cita-cita 

 Cita-cita 

Faktor internal 

Kemampuan mengajar  

Faktor eksternal  

Dukungan orang tua  

Pengaruh  profesi orang tua 

Harapan mendapatkan 

mendapatkan pofesi yang lebih 

baik dengan biaya yang minim 

 

Kelebihan 

Mengamalkan ilmu 

Kurangan 

 

Kurang sejahtera bagi guru 

yang belum PNS 

 

Tujuan 

Mengamalkan ilmu untuk 

mencerdaskan murid 

Keyakinan guru 

Karir mulia 

 

= proses 

 = faktor 
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Pembahasan 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mendiskripsikan 

bagaimana proses dan cara-cara pengambilan keputusan karir menjadi guru 

ditinjau dari latar belakang profesi orang tua. Pada dasarnya setiap individu akan 

menentukan karir yang digeluti terutama sesuai dengan kemampuan yang 

dimiliki.  

1. Aspek pilihan orientasi 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa motivasi yang melatar belakangi 

pengambilan keputusan karir menjadi guru pada latar belakang profesi orang tua 

sebagai petani, guru dan kartayawan prosentase tertinggi adalah mengabdi kepada 

masyarakat, bangsa dan negara. Jika dikaitkan dengan definisi guru yang 

disampaikan oleh Nawawi (dalam Birizi 2009) secara lebih khusus guru 

merupakan orang yang bekerja dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang ikut 

bertanggungjawab dalam membantu anak didik mencapai kedewasaan masing-

masing. 

2. Aspek eksplorasi diri 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa kemampuan atau keahlian yang 

dimiliki oleh responden dengan latar belakang profesi orang tua petani, guru dan 

karyawan frekuensi paling tinggi adalah mendidik. Ini sesuai dengan definisi 

menurut Asmani (2011) tugas yang seorang guru antara lain; educator (pendidik), 

leader (pemimpin), fasilitator,  motivator, administrator, evaluator.  

 Dari hasil penelitian diketahui bahwa karir yang sesuai kemampuan 

responden dengan latar belakang profesi orang tua petani, guru dan karyawan  

frekuensi paling tinggi adalah pendidik. Ini sesuai dengan persyaratan menjadi 

seorang guru yaitu memiliki intelektual, memahami visi dan misi, ahli dalam 

metodologi pelajaran, memahami perkembangan anak, dan mampu  

mengorganisasi, mencari problem solving, kreatif dan memiliki seni dalam 

mendidik peserta didik menurut Reminsa (dalam Asmani 2011). 
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3. Aspek eksplorasi lingkungan 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa cara memperoleh informasi dan 

pihak-pihak yang memberikan informasi menjadi guru, orang tua yang berprofesi 

petani informasi diperoleh dari teman dengan mendapatkan pengalaman dan cerita 

dari teman-teman yang telah berprofesi menjadi guru, sehingga membuat 

responden tertarik berprofesi guru. Sedangkan orang tua berprofesi guru dan 

karyawan informasi diperoleh dari orang tua. 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa profesi orang tua mempengaruhi 

pengambilan keputusan karir anak dimana orang tua berprofesi menjadi petani, 

harapan agar sang anak mendapatkan karir yang lebih baik dan orang tua yang 

berprofesi guru dan karyawan sang anak diberikan masukan dan pengarahan 

mengenai karir yang akan diambil. Sedangkan dari hasil penelitian diketahui 

bahwa peran orang tua dalam pengambilan keputusan karir anak dengan ketiga 

latar belakang profesi orang tua yang berbeda adalah orang tua mendukung 

keputusan yang diambil anak.  

Dari hasil penelitian diatas ini sesuai dengan hal-hal yang mempengaruhi 

pengambilan keputusan karir sesuai diungkapkan Super ( dalam Santrock 2003) 

bahwa konsep diri individu memainkan peran pokok dalam keputusan karir. 

Artinya gambaran atau pemahaman individu  mengenai dirinya adalah hal yang 

penting dalam keputusan karir. Sehingga pada usia seseorang memutuskan karir 

lebih banyak dipengaruhi orang sekitar. Antara lain faktor eksternal yaitu faktor 

yang disebabkan dari luar diri seseorang. Yaitu dipengaruhi oleh status sosial, 

ekonomi, keluarga, pengaruh dari keluarga khususnya orangtua, pendidikan 

sekolah, teman sebaya, serta latar belakang budaya (Marliyah 2004). Pengaruh 

orang tua yang ingin sang anak mendapatkan karir yang lebih baik dari orang tua, 

sesuai dengan pendapat Anoraga (dalam Marliyah 2004) yang menjelaskan karir 

dalam arti sempit adalah profesi serta kedudukan dalam kehidupan sebagai upaya 

mencari nafkah, sedangkan karir dalam arti luas adalah langkah maju sepanjang 

hidup yang berkaitan dengan pekerjaan dan jabatan yang dimiliki seseorang. 

Harapan dari orang tua kepada anaknya adalah sang anak memperoleh pekerjaan 

yang terhormat dan menjanjikan. 
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4. Aspek mendalami eksplorasi lingkungan 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa pendapat responden terhadap karir 

menjadi guru pada ketiga latar belakang profesi orang tua yang berbeda adalah 

karir guru merupakan karir mulia. Sedangkan hasil penelitian kelebihan dan 

kekurangan karir menjadi guru diantaranya diketahui bahwa kelebihan karir 

menjadi guru dari latar belakang profesi orang tua petani dan guru merupakan 

karir yang mulia. Kekurangan karir seorang guru dengan latar belakang profesi 

orang tua sebagai petani dan guru adalah beban kerja yang tinggi salah satunya 

adalah menghadapi berbagai karakter anak, sedangkan orang tua yang berprofesi 

karyawan adalah kurang sejahtera bagi non PNS.   

Dari hasil penelitian diketahui bahwa masukan dari orang sekitar mengenai 

karir menjadi guru dengan ketiga latar belakang profesi yang berbeda adalah 

orang sekitar senang serta memberikan dukungan.  

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan peran seorang guru terlibat aktif 

dalam proses belajar mengajar dan seorang guru yang memilah serta memilih 

bahan pelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik yang bertujuan untuk 

mencerdaskan anak didik (Mulyana 2006). Responden berpendapat karir menjadi 

guru merupakan karir yang mulia yaitu antara lain dengan mengamalkan ilmu 

yang mereka miliki, dengan tujuan mencerdaskan orang lain. Sehingga mendapat 

dukungan dari orang sekitar. Namun menurut responden kekurangan karir guru 

adalah beban kerja yang tinggi atau menghadapi anak yang bermasalah. 

5. Aspek status putusan 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa proses memilih karir menjadi guru 

dengan tiga latar belakang profesi orang tua yang berbeda adalah melalui 

pendidikan atau sekolah. jika dikaitkan dengan teori Super yaitu fase 

implementasi. Dimana responden dapat menentukan karir yang sesuai, setelah 

menyelesaikan masa sekolah atau masa pelatihannya dan menapaki dunia kerja 

(Super dalam Santrock 2003). 
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6. Aspek komitmen 

Dari hasil penelitian diketahui bahwa yang membuat yakin menjadi guru 

dengan tiga latar belakang profesi orang tua yang berbeda adalah karir guru 

merupakan karir yang mulia atau terhormat. Dimana dikatakan mulia karena 

seorang guru terlibat aktif dalam proses belajar mengajar dan seorang guru yang 

memilah serta memilih bahan pelajaran yang akan disajikan kepada peserta didik 

yang bertujuan untuk mencerdaskan anak didik Mulyana (2006). 

Sedangkan dari hasil penelitian diketahui bahwa tujuan berkarir menjadi 

guru dengan ketiga latar belakang profesi orang tua yang berbeda adalah 

mentransfer ilmu atau mencerdaskan bangsa. Tujuan seorang guru adalah 

mengantarkan anak didiknya mencapai pendewasaan masing-masing Nawawi 

(dalam Birizi 2009). 

Kesimpulan 

Pengambilan keputusan karir menjadi guru ditinjau dari latar belakang 

profesi orang tua petani, guru dan karyawan, pada dasarnya memiliki kesamaan 

dalam keputusan karir antara lain ditentukan melalui pendidikan, keyakinan 

menjadi guru karena merupakan karir yang mulia, dan tujuan yang ingin dicapai. 

Sedangkan perbedaannya motivasi, harapan orang tua, pendapat mengenai 

kelebihan maupun kekurangan profesi guru. 

Pengambilan keputusan menjadi guru dilakukan dengan beberapa cara 

antara lain; memperoleh informasi tentang profesi guru dari orang tua, mencari 

informasi tentang profesi guru kepada teman-teman yang telah terjun dibidang 

guru, memahami karir seorang guru, serta dukungan dari orang sekitar, 

mengambil keputusan karir menjadi guru 

Saran 

Diharapkan bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan mengenai karir, 

sehingga individu dapat memahami karir yang ada dimasyarakat dan dapat 

disesuaikan dengan cita-cita dan kemampuan yang dimiliki. Selain itu diharapkan 

dapat mengembangkan penelitian mengenai pengambilan keputusan karir, tidak 

hanya karir menjadi guru saja, melainkan karir yang lainnya. Namun penelitian ini 

masih banyak kekurangannya, oleh sebab itu bagi penelitian yang tertarik dan 
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ingin melanjutkan penelitian ini. Diharapkan agar penelitian selanjutnya dilakukan 

lebih mendalam lagi. Salah satunya pendidikan karir yang dilakukan oleh orang 

tua terhadap sang anak. 
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