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HUBUNGAN ANTARA DUKUNGAN ORANG TUA DAN ORIENTASI 
KARIR DENGAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN STUDI LANJUT  

Nurhimah Zulaikhah 

Taufik 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris hubungan antara dukungan 
orang tua dan orientasi karir dengan pengambilan keputusan studi lanjut siswa SMA. 
Subjek dalam penelitian ini adalah siwa-siswi kelas XII IPA 82  siswa dan XII 1PS 
27 siswa, total 109 siswa. Teknik pengambilan sampel proportional random 
sampling. Metode pengumpulan data survei dengan instrumen kuesioner.  Hipotesis 
penelitian ini adalah ada hubungan antara dukungan orang tua dan orientasi karir 
dengan pengambilan keputusan studi lanjut siswa SMA. Berdasarkan hasil penelitian, 
diketahui bahwa ada hubungan positif dan signifikan antara dukungan orang tua dan 
orientasi karir dengan pengambilan keputusan studi lanjut siswa SMA. Hasil ini 
menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara dukungan orang tua dan orientasi 
karir dengan pengambilan keputusan siswa SMA. Artinya variabel dukungan orang 
tua dan orientasi karir dapat digunakan sebagai prediktor untuk memprediksi 
kemampuan pengambilan keputusan studi lanjut siswa SMA. Sumbangan efektif total 
yang diberikan oleh variabel bebas kepada variabel tergantung  adalah sebesar 59,4% 
sedangkan sisanya 40,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Sumbangan efektif dukungan 
orang tua terhadap pengambilan keputusan hanya sebesar 10,1% sedangkan besarnya 
sumbangan orientasi karir terhadap pengambilan keputusan sebesar 49,3%. Hal ini 
menggambarkan bahwa pengambilan keputusan siswa SMA lebih banyak 
dipengaruhi oleh komponen personal yaitu luas sempitnya pengetahuan orientasi karir 
dari pada dukungan orang tua. Implikasi hasil ini untuk  pendidikan, perlunya sekolah 
menyediakan jam mengajar kepada guru BK guna memberikan layanan informasi 
karir dan konsultasi.yang dibutuhkan siswa. 
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CORRELATIONAL STUDY BETWEEN PARENT’S SUPPORT AND 
CAREER ORIENTATION AND THE DECISION MAKING OF HIGHT 

SCHOOL STUDENTS’ IN PURSUING HIGHER STUDIES 
 

Nurhimah Zulaikhah 

Taufik 

 
ABSTRACT 

 
The research aims at testing empirically the relationship between parent’s support and 
career orientation, and the decision making of high school students in pursuing higher 
study. The subjects of the research are 109 of XII grade students. They consist of 82 
students of the science class (XII IPA) and 27 students of social class (XII IPS). The 
sampling technique applied is proportional random sampling. The data of the 
research is required by survey technique using questionnaire to obtain the score of 
parent’s support and career orientation. The hypothesis of the research is that there is 
a relation between the parent’s support and career orientation, and the decision 
making of high school students in pursuing higher study. The higher the parent’ 
support and career orientation, the higher the capability of high school students in 
making decision will be. On the other hand, the lower the parent’ support and career 
orientation, the lower the capability of high school students in making decision will 
be. The result of the research shows that there is a positive and significant relation 
between  parent’s support and career orientation, and the decision making of high 
school students in pursuing higher study. The total of effective contribution given by 
the independent variables to the dependent variables is 59.4% while the rest, 40.6% is 
affected by other factors. Parent’s support contribution towards the decision making 
is merely 10.1% while the contribution of career orientation towards the decision 
making is 49.3%. It means that the decision making is more influenced by the 
personal aspect, namely the student knowledge of career orientation. It implies that 
school must give career information for the students to increase the ability of  
student’s decision making in pursuing higher study. 

 

Keywords: Decision making, parents’ supports, career orientation 



1 
 

Kurikulum SMA dirancang untuk mempersiapkan para siswa melanjutkan 
pendidikan ke jenjang berikutnya. Setelah siswa melewati tahap kelulusan pendidikan 
di tingkat SMA, selayaknya ia melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. 
Sistem pendidikan di perguruan tinggi berbeda dengan pendidikan di SMA, salah satu 
perbedaan utama adalah perguruan tinggi memiliki banyak pilihan fakultas dan 
jurusan. 

Untuk mencapai kesuksesan karir di dunia kerja sesuai yang dicita-citakan, 
ada tahapan yang harus dilewati, yakni proses pengambilan keputusan memilih studi 
lanjut yang tepat selepas SMA. Proses pengambilan keputusan studi lanjut 
dipengaruhi oleh beberapa hal, diantaranya potensi akademik, dukungan orang tua, 
kesiapan mental serta pengetahuan dan pemahaman orientasi karir (Sulistyo, 2012). 
Peluang untuk diterima terbuka lebar, namun siswa juga harus memperhitungkan jika 
menjumpai kegagalan pada pilihan pertama studi lanjut yang dicita-citakan.   

Dukungan orang tua diharapkan menjadi penguat bagi siswa dalam mengambil 
keputusan studi lanjut, sehingga siswa mampu menetapkan pilihan perguruan tinggi 
dan pemilihan program studi.dengan matang. Orangtua adalah komponen keluarga 
yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan 
yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Bagi anak orang tua memiliki 
peran sebagai model yang layak ditiru dan memberikan keteladanan. Sebagai model 
tentunya orangtua mampu  memberikan contoh yang terbaik bagi anak dalam 
keluarga. Sikap dan perilaku orangtua harus mencerminkan akhlak yang mulia. 
Sesuai dengan pendapat Hasbullah (2001) orangtua adalah orang yang pertama dan 
utama yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan 
anaknya.  

Istilah dukungan diterjemahkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagian 
sesuatu yang di dukung; sokongan dan bantuan. Dukungan dapat berarti bantuan atau 
sokongan yang diterima seseorang dari orang lain. Sedangkan menurut Hurlock 
(1990) dukungan yang paling diharapkan oleh remaja dalam menghadapi krisis di 
bidang akademik ini adalah dukungan dari keluarganya, terutama orangtua dan 
saudara.  

Jadi dukungan orangtua adalah bantuan yang diberikan orangtua sebagai orang 
yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup dan pendidikan anaknya, 
berupa  bantuan  secara  instrumen (materi), emosi, penghargaan, maupun penyediaan 
informasi sehingga  anak  dapat mempersepsikan bantuan yang  diberikan orangtua   
tersebut bermanfaat bagi dirinya. 

Beberapa peneliti (Cohen & Mckay; Cutrona & Russel; House; Schaeref, 
Coyne, & Lazarus) dalam Manalu (2011) mengemukakan lima bentuk dukungan 
sosial, yaitu : 
(1)  Dukungan instrumen 

Bentuk dukungan ini merupakan penyediaan materi yang dapat 
memberikan pertolongan langsung seperti pinjaman uang, pemberian barang, 
makanan serta pelayanan. Bentuk dukungan ini dapat mengurangi stress karena 
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individu dapat langsung memecahkan masalahnya yang berhubungan dengan 
materi.  

(2)  Dukungan informasi 
Bentuk dukungan ini melibatkan pemberian informasi, saran atau umpan 

balik tentang situasi dan kondisi individu, Jenis informasi seperti ini dapat 
menolong individu untuk mengenali dan mengatasi masalah dengan lebih mudah.  

(3)  Dukungan emosi 
Bentuk dukungan ini membuat individu memiliki perasaan nyaman. 

Dukungan ini sangat penting dalam menghadapi keadaan yang dianggap tidak 
dapat dikontrol.  

(4)  Dukungan  pada harga diri 
Bentuk dukungan ini berupa penghargaan positif pada individu, pemberian 

semangat, persetujuan pada pendapat induividu, perbandingan yang positif 
dengan individu lain.  

(5) Dukungan dari kelompok sosial 
Bentuk dukungan ini akan membuat individu merasa anggota dari suatu 

kelompok yang memiliki kesamaan minat dan aktifitas sosial dengannya.  
Perhatian orangtua terhadap anak, terutama pada aktifitas-aktifitas tertentu 

yang disukai anak merupakan suatu  bentuk apresiasi terhadap hal-hal yang 
disukainya. Orangtua yang mampu mengapresiasi bakat, minat dan prestasi anak, 
akan berdampak pada terbentuknya kepercayaan diri yang tinggi. Bentuk apresiasi 
orangtua pada anak akan berdampak pada terciptanya kepercayaan diri si anak.  
Kepercayaan diri yang tinggi memiliki hubungan yang terhadap keberanian seseorang 
untuk mengambil keputusan. Sehingga bentuk dukungan positif dari orangtua dapat 
memberikan manfaat pada anak dalam pengembangan karir yang bermuara pada 
terbentuknya keberanian mengambil keputusan.  

Ada beberapa fenomena yang dapat dilihat pada mayoritas siswa SMA. 
Mereka dihadapkan pada tingginya persaingan masuk perguruan tinggi favorit dan 
adanya keraguan dalam pengambilan keputusan ketika orang tuanya ikut menentukan 
pilihan yang tidak sesuai dengan cita-citanya. Pada kondisi yang demikian  para siswa 
banyak bertanya kepada guru BK untuk mendapatkan solusi tentang peluang serta 
teknik memenangkan kompetisi pada jurusan yang dipilihnya.  

Berdasarkan observasi dan wawancara terhadap siswa kelas XII SMA Negeri 
1 Surakarta angkatan 2012/2013, terungkap bahwa siswa sering bingung dalam 
pengambilan keputusan jurusan studi lanjut. Siswa bolak-balik ke ruang Bimbingan 
dan Konseling untuk bertanya kepada konselor. Siswa beberapa kali mengganti 
pilihan jurusan studi yang akan didaftarnya. Ketika ditanya, siswa menjawab bahwa 
mereka kurang yakin dengan pilihan mereka dan kurang percaya diri apakah dapat 
bersaing dengan pendaftar lain. Siswa juga bingung dengan pertimbangan karir 
setelah lulus nanti karena persaingan dunia kerja juga sangat ketat. Ketika 
diwawancara, ada siswa yang mengaku memilih jurusan hanya asal-asalan. Hal ini 
menunjukkan kurangnya pemahaman orientasi karir siswa. 
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Salah satu misi konselor SMA adalah membantu siswa agar mampu membuat 
keputusan pendidikan dan karir yang memuaskan (Gysbers & Henderson, 2000; 
Miller & Miller, 2005). Kurangnya pemahaman siswa tentang orientasi karir dapat 
ditunjukkan pada data kunjungan siswa ke BK yang tercatat tiga tahun terakhir yang 
cukup tinggi. Pada tahun ajaran 2010/2011 kunjungan siswa ke BK sebesar 37%, 
tahun ajaran  2011/2012 sebesar 49%, dan tahun ajaran 2012/2013 sebesar 67%.  Rata 
– rata kunjungan siswa untuk melakukan konsultasi tentang studi lanjut mengingat 
persaingan memasuki perguruan tinggi semakin ketat.  

Berdasarkan data yang diperoleh selama lima tahun terakhir tahun 2007 -
2011, rata-rata siswa mengulang pada seleksi SNMPTN tahun kedua sebanyak 5 
orang. Hasil wawancara kepada lima orang siswa yang mengulang pada tahun kedua 
disebabkan karena mereka merasa tidak cocok pada jurusan itu. Sementara yang lain 
beralasan memilih seleksi ke sekolah kedinasan karena langsung mendapatkan 
pekerjaan.  

Fakta bahwa siswa SMA belum mampu mengambil keputusan terkait memilih 
perguruan tinggi juga dibahas dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 
Hayadin (2008) dan diperoleh hasil bahwa sebanyak 47,7 % siswa setingkat SMA ( 
SMA, MA, SMK) sudah mempunyai pilihan Perguruan Tinggi dan 52,3 % belum 
mempunyai pilihan Perguruan Tinggi. Sebanyak 52,3 % siswa tersebut 
mengembalikan angket karena belum memiliki pilihan Perguruan Tinggi, dan sisanya 
sudah memiliki pilihan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada siswa setingkat 
SMA masih banyak yang kesulitan mengambil keputusan yang tepat terkait studi 
lanjut ke Perguruan Tinggi. 

Orientasi karir adalah sikap individu terhadap pemilihan pendidikan lanjutan 
dan pekerjaan yang ditunjukkan adanya tujuan yang jelas, pemahaman diri, 
pertimbangan atas peluang, eksplorasi sumber informasi yang relevan, dan 
perencanaan masa depan. Orientasi karir yang dimaksud ialah readiness of 
individuals to make choice, yang berarti kesiapan individu untuk membuat 
keputusan-keputusan yang tepat (Sharf, 1992). Keputusan yang dimaksud  ialah 
keputusan-keputusan tentang karir. Model ini didasari oleh asumsi bahwa keputusan-
keputusan tentang karir terjadi pada semua rentangan kehidupan.  

Dapat disimpulkan bahwa orientasi karir adalah sikap individu terhadap 
pemilihan pendidikan lanjutan dan pekerjaan yang ditunjukkan adanya tujuan yang 
jelas, pemahaman diri, pertimbangan atas peluang, eksplorasi sumber informasi yang 
relevan, dan perencanaan masa depan. 

Menurut Super dalam Sharf (1992). kesiapan individu untuk membuat 
keputusan karir yang tepat terakumulasi pada orientasi karir secara total. Orientasi 
karir ini terdiri atas tiga dimensi, yaitu: sikap terhadap karir (career development 
attitudes), keterampilan pembuatan keputusan karir (skills of carrer development 
decision making), dan informasi dunia kerja (world-of-work information)  
1) Sikap terhadap Karir 

Para ahli (Rokeah; Dahlan; dan Bertens) dalam Hutasuhut (2012) sepakat 
bahwa sikap (attitude) merupakan kecenderungan untuk bertindak atau arah 
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kecenderungan untuk bertindak, berperilaku, dan persetujuan terhadap sesuatu. 
Berdasarkan konsep sikap ini, yang dimaksud sikap terhadap karir berarti arah 
kecenderungan individu terhadap bidang karir tertentu. Menurut Super dalam 
Hutasuhut (2012) sikap individu terhadap karirnya dapat dianalisa dari dua 
aktivitas, yang selanjutnya disebut sub dimensi sikap terhadap karir, yaitu 
perencanaan karir (career planning) dan eksplorasi karir (career exploration). 

2) Keterampilan Pembuatan Keputusan Karir 
Menurut Sharf (1992) keterampilan pembuatan keputusan karir mengacu 

pada …the ability to use knowledge and thought to make career plans. Mengacu 
kepada konsep ini keterampilan pembuatan keputusan karir terdiri atas (a) 
penggunaan pengetahuan dan (b) penggunaan pemikiran dalam membuat 
keputusan karir. Pengetahuan yang dapat mendasari pengambilan keputusan karir 
adalah pengetahuan tentang (1) langkah-langkah membuat keputusan karir, (2) 
kesesuaian suatu karir dengan kemampuan, bakat, dan minat, dan (3) pengetahuan 
tentang pentingnya pengambilan keputusan karir secara mandiri. 

3) Informasi Dunia Kerja  
Istilah informasi diambil dari bahasa inggris to inform yang berarti 

memberi tahu. Dengan mengakar kepada kata kerja to inform ini, informasi 
didefinisikan sebagai segala sesuatu yang membuat orang menjadi tahu tentang 
sesuatu itu. Informasi dunia kerja artinya segala hal yang berkaitan dengan dunia 
kerja yang membuat orang menjadi tahu tentang dunia kerja itu. Menurut Sharf 
dalam Lahopen (2012) informasi dunia kerja yang dimaksud mencakup 
dimilikinya (a) informasi tentang pekerjaan tertentu dan (b) informasi tentang 
orang lain dalam dunia kerjanya. 

Proses orientasi karir dimulai sejak dini dan berakhir sampai pengunduran diri 
dari dunia kerja (Crites dalam Lahope, 2012), termasuk siswa SMA berada pada 
proses perkembangan orientasi karir. Secara psikologis siswa SMA berada pada masa 
remaja madya usia antara 15-18 tahun. Siswa SMA telah memiliki minat terhadap 
pekerjaan yang ditandai dengan mulai memikirkan masa depan secara sungguh-
sungguh. Jika selama masa kanak-kanak dan awal remaja, banyak anak laki-laki dan 
perempuan menilai berbagi jenis pekerjaan, seperti hukum dan kedokteran, sesuai 
streotip yang disampaikan media, maka menjelang dewasa, remaja mulai menilai 
pekerjaan-pekerjaan tersebut menurut kemampuan, waktu, dan biaya yang diperlukan 
dalam suatu pekerjaan. 

Conger dalam Lahope (2012) mengemukakan bahwa suatu pekerjaan bagi 
siswa SMA merupakan sesuatu yang secara sosial diakui sebagai cara (langsung atau 
tidak langsung) untuk memenuhi kepuasan berbagai kebutuhan, mengembangkan 
perasaan eksis dapat masayarakat, dan memperoleh sesuatu yang diinginkan dan 
mencapai tujuan hidup.  

 Ketidakpamaham siswa mengenai orientasi karir membuahkan kesulitan, 
kebingungan, dan keragu-raguan siswa dalam menentukan pilihan studi lanjut. 
Informasi yang relevan mengenai berbagai jurusan di perguruan tinggi beserta 
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prospek kerjanya perlu dipahami untuk mengatasi hal itu.  Informasi tersebut 
merupakan salah satu poin penting dalam pemahaman orientasi karir.  

Fenomena yang juga dijumpai saat siswa harus menentukan jurusan studi 
lanjut ialah mengenai harapan orang tua terhadap sang anak. Menurut Duffy & Dik 
(2009),  kebutuhan dan harapan keluarga dapat mempengaruhi individu dalam semua 
tahapan pengambilan keputusan. Ada siswa yang bingung antara harus menuruti 
kemauan orang tua dalam hal pemilihan jurusan, ikut-ikutan teman, atau sekedar 
melihat tren mereka tahu apa yang sebenarnya diinginkan. Kebingungan juga muncul 
ketika orang tua menyerahkan sepenuhnya pengambilan keputusan studi lanjut 
kepada siswa. Hal ini sering terjadi pada siswa dengan latar belakang keluarga 
berpendidikan rendah, dimana orang tua juga tidak terlalu paham dengan kondisi 
persaingan saat ini. Dari hal tersebut, dukungan orang tua juga mempengaruhi 
kepercayaan diri siswa dalam jurusan studi lanjut. 

Siagian dalam  Sudrajat (2010) menyatakan pengambilan keputusan adalah 
suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat alternatif yang dihadapi dan 
mengambil tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling 
cepat. Lebih lanjut menurut Stoner, pengambilan keputusan adalah proses yang 
digunakan untuk memilih suatu tindakan sebagai cara pemecahan masalah. 

Dari definsi beberapa ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan akhir yang terbaik dari dua 
atau lebih alternatif untuk mencapai sebuah sasaran. Pengambilan keputusan dapat 
mempengaruhi perilaku dan kehidupan individu, terutama pada masa remaja yang 
sedang dalam proses pencarian jati diri sebagai bagian dari proses perkembangan 
individu.  

Sutikna (1998) mengartikan studi lanjut sebagai “Pendidikan sambungan 
atau lanjutan setelah tamat dari pendidikan yang saat ini ditempuh”. Studi lanjut yang 
dimaksud dalam hal ini adalah pendidikan lanjutan di perguruan tinggi.  

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pengambilan keputusan studi 
lanjut adalah proses penentuan akhir yang terbaik dari dua atau lebih alternatif untuk 
menentukan pilihan pendidikan lanjutan menurut perhitungan paling tepat dan sesuai 
tujuan. Pendidikan lanjut yang dimaksud yakni perguruan tinggi, baik universitas, 
sekolah tinggi, akademi maupun program diploma.  

Aspek-aspek pengambilan keputusan studi lanjut menurut Hasan dalam 
Faqih (2012) antara lain sebagai berikut : 
a.  Memahami potensi diri. 

Memahami potensi diri dimaksudkan siswa memiliki kesanggupan untuk 
membentuk suatu gambaran tentang dirinya sendiri, tentang kelebihan, 
kekurangan, sifat – sifat, bakat dan minat yang ada dalam dirinya. 

b.   Memahami lingkungan. 
Memahami lingkungan dimaksudkan siswa memiliki kesanggupan untuk 

memahami dan menggambarkan keadaan lingkungannya baik lingkungan 
keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar sehingga menunjukkan suatu 
keadaan yang jelas. 
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c.   Menemukan hambatan-hambatan dalam mengambil keputusan studi lanjut. 
Menemukan hambatan-hambatan dalam mengambil keputusan berarti 

siswa sanggup menemukan, mengidentifikasi, dan mencari jalan keluar dari 
keadaan yang menghambatnya dalam mengambil keputusan studi lanjut. 

d. Memutuskan pilihan berdasarkan alternatif-alternatif yang ada. 
Memutuskan pilihan berdasarkan alternatif yang ada berarti siswa mampu 

memahami diri, memahami keadaan lingkungan, dan mampu menemukan 
hambatan dalam mengambil keputusan studi lanjut yang kemudian hal tersebut 
akan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

Menurut Hasan (2002), faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam 
mengambil keputusan dijelaskan sebagai berikut: 
a.  Masalah 

Dalam mengambil keputusan tentu ada masalah yang menjadi penghalang 
untuk tercapainya tujuan, yang merupakan penyimpangan dari apa yang 
diharapkan, direncanakan atau dikehendaki dan harus diselesaikan. Masalah tidak 
selalu dapat dikenali, sehingga memerlukan analisis tersendiri. 

b.  Situasi 
Situasi adalah keseluruhan faktor-faktor dalam keadaan, yang berkaitan 

satu sama lain, dan yang secara bersama-sama memncarakan pengaruh terhadap 
apa yang akan diperbuat. 

c.  Kondisi 
Kondisi adalah keseluruhan dari faktor-faktor yang secara bersama-sama 

menentukan daya gerak, daya berbuat dan kemampuan seseorang. 
d.  Tujuan 

Tujuan yang hendak dicapai dalam mengambil keputusan sebaiknya sudah 
ditentukan dan bersifat objektif.  

Sementara itu menurut Basori (2004), faktor-faktor yang perlu diperhatikan 
dalam proses pengambilan keputusan karier berkaitan dengan studi lanjut ke 
perguruan tinggi terdiri dari dua faktor, yakni faktor pribadi dan faktor lingkungan. 
Berikut aspek-aspek yang termasuk dalam faktor pribadi dan faktor lingkungan : 
1) Faktor pribadi, antara lain: 

a) Tipe kepribadian dan ciri-ciri sifat yang menonjol 
b) Bakat atau kemampuan bidang akademis 
c) Bakat atau kemampuan bidang nonakademis 
d) Minat terhadap suatu jabatan atau pekerjaan. 

2) Faktor lingkungan, antara lain: 
a) Nilai-nilai kehidupan masyarakat 
b) Keadaan ekonomi keluarga atau orangtua 
c) Kebutuhan atau prospek lapangan pekerjaan yang terkait 
d) Kesempatan mendapatkan peluang suatu jabatan atau pekerjaan 
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Hipotesis 
 

Ada hubungan positif antara dukungan orang tua dan orientasi karir dengan 
pengambilan keputusan studi lanjut. Semakin tinggi  dukungan orang tua dan 
orientasi karir siswa, semakin mantap pula pengambilan keputusan studi lanjut. 
Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini 
adalah apakah ada hubungan antara dukungan orang tua dan orientasi karir dengan 
pengambilan keputusan studi lanjut? 
 

 
METODE 

 
 Populasi penelitian ini adalah siswa-siswi SMA Negeri 1 Surakarta tahun 
ajaran 2012 / 2013 berjumlah 109 siswa, dengan karakteristik, sebagai berikut : 1) 
Siswa-siswi kelas XII; 2) berjenis kelamin laki-laki dan perempuan; 3) berasal dari 
jurusan IPA dan IPS. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah  proportional random 
sampling yaitu pengambilan sampel dengan memilih sekelompok subjek berdasarkan 
atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yg sudah diketahui sebelumnya, yaitu siswa 
kelas XII SMA Negeri 1 Surakarta jurusan IPA dan IPS yang sedang dihadapkan 
dengan pengambilan keputusan studi lanjut.  

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan angket (kuisioner) sebagai alat 
pengumpul data. Angket terdiri atas beberapa skala psikologi  yaitu skala dukungan 
orangtua, skala orientasi karir, dan skala pengambilan keputusan studi lanjut. Ketiga 
skala dalam penelitian ini menggunakan skala Likert yang diklasifikasikan menjadi 
empat alternatif jawaban, yaitu: SS : sangat sesuai, S :sesuai, TS : tidak sesuai, 
dan  STS : sangat tidak sesuai.  
 Perhitungan validitas dan reliabilitas menggunakan bantuan komputer 
program Software SPSS 19 For Windows. Parameter indeks daya beda item diperoleh 
melalui korelasi antara skor masing-masing aitem dengan skor total, sehingga dapat 
ditentukan aitem-aitem yang valid dan tidak valid untuk dimasukkan atau digunakan 
dalam penelitian. Perhitungan  reliabilitas alat ukur dalam penelitian ini digunakan 
teknik yang dikembangkan oleh Cronbach yang disebut teknik Alpha.   

 Perhitungan analisis data dilakukan dengan menggunakan Statistical Program 
for Social Science (SPSS) 19 for Windows dan menggunakan uji statistik analisis 
regresi 2 prediktor dan anava. Alasan pemakaian metode analisis data tersebut karena 
penelitian ini menguji hipotesis hubungan antara dua variabel bebas dan satu variabel 
tergantung. 

 
HASIL 

 
Hasil analisis regresi berganda dengan bantuan komputer program Statistical 

Program for Social Science (SPSS) 19 for Windows, diperoleh nilai nilai koefisien 
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korelasi R = 0,771, Fregresi =77,631; p = 0,000 (p < 0,05). Hasil ini menunjukkan ada 
hubungan yang signifikan antara dukungan orang tua dan orienrasi karir dengan 
pengambilan keputusan siswa SMA. Artinya variabel dukungan orang tua dan 
orientasi karir dapat digunakan sebagai prediktor untuk memprediksi kemampuan 
pengambilan keputusan studi lanjut siswa SMA. Sumbangan efektif total yang 
diberikan oleh variabel bebas kepada variabel tergantung  adalah sebesar 59,4% 
sedangkan sisanya 40,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Sumbangan efektif dukungan 
orangtua terhadap pengambilan keputusan hanya sebesar 10,074% sedangkan 
besarnya sumbangan orientasi karir terhadap pengambilan keputusan 49,336. Hal ini 
menggambarkan bahwa pengambilan keputusan siswa SMA lebih banyak 
dipengaruhi oleh komponen personal yaitu luas sempitnya pengetahuan orientasi 
karir. 

Diskusi 
 

Sumbangan efektif dukungan orangtua terhadap pengambilan keputusan studi 
lanjut besarnya 10,1%. Sumbangan efektif orientasi karir terhadap pengambilan 
keputusan studi lanjut sebesar 49,3%. Hal ini menggambarkan bahwa pengambilan 
keputusan studi lanjut seorang anak lebih kuat dipengaruhi oleh orientasi karir 
dibandingkan dukungan orangtua. Semakin tinggi orientasi karir, maka semakin 
tinggi kemantapan siswa dalam mengambil keputusan studi lanjut. Sebaliknya 
semakin rendah orientasi karir, akan semakin rendah kemantapan siswa dalam 
mengambil keputusan studi lanjut. 

Dukungan orang tua merupakan prediktor penting yang mempengaruhi 
pengambilan keputusan studi lanjut seorang anak.  Meskipun sumbangan efektifnya 
lebih kecil jika dibandingkan dengan sumbangan orientasi karir, namun demikian 
dukungan orangtua tetap merupakan faktor penting yang dibutuhkan anak dalam 
mengambil keputusan studi lanjut. Semakin besar dukungan orangtua, maka semakin 
besar pula perannya untuk menumbuhkan keyakinan anak dalam menetapkan 
keputusan studi lanjut yang dipilihnya.Oleh karena itu orangtua harus bisa 
mengambil peran yang tepat dengan mengamati kearah mana kecenderungan potensi 
diri sang anak. Contohnya jika anak sudah mempunyai informasi karir yang dianggap 
cukup maka orangtua diharapkan memberikan peran yang sifatnya memberikan 
instrumentasi yang menguatkan pengambilan keputusan sang anak. Demikian 
sebaliknya jika anak belum memiliki informasi yang cukup tentang studi lanjut, 
diharapkan orangtua bisa mengambil peran yang sifatnya memberikan informasi yang  
luas yang bisa dipahami anak dengan contoh-contoh yang konkret.  

Total sumbangan efektif  dukungan orangtua dan orientasi karir  = 59,4 % 
yang ditunjukkan dengan nilai Rsquared = 0,594. Hal ini berarti masih terdapat 40,6% 
faktor-faktor lain yang mempengaruhi dukungan orang tua dan orientasi katir 
terhadap pengambilan keputusan. 

Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan sebelumnya, maka  dapat 
diambil kesimpulan bahwa terdapat hubungan antara dukungan orangtua dan orientasi 
karir dengan pengambilan keputusan studi lanjut, sehingga dukungan orangtua dan 
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orientasi karir dapat dijadikan prediktor sebagai dasar pengambilan keputusan studi 
lanjut. Sumbangan efektif kedua variabel bebas tersebut mencapai 59,4%. Terdapat 
hubungan positif antara dukungan orangtua dengan pengambilan keputusan studi 
lanjut, dimana sumbangan efektifnya hanya mencapai 10,07%. Hal ini berarti 
dukungan orangtua cukup memberikan pengaruh dalam mengambil keputusan studi 
lanjut. Terdapat hubungan positif antara orientasi karir dengan pengambilan 
keputusan studi lanjut, dimana sumbangan efektifnya mencapai 49,33%.  Hal  ini 
berarti orientasi karir memberikan sumbangan yang lebih besar dalam pengambilan 
keputusan dibanding dukungan orangtua. Semakin luas pengetahuan siswa tentang 
orientasi karir, maka semakin besar pula keyakinannya dalam mengambil keputusan 
karir. 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan pada sekolah untuk  lebih fokus 
memfasilitasi kegiatan-kegiatan siswa yang bersifat menambah wawasan tentang 
orientasi karir. Siswa perlu menggali berbagai informasi baik secara langsung 
maupun tidak langsung tentang berbagai macam orientasi karir yang sesuai dengan 
potensi dirinya, sehingga mampu mengambil keputusan karir yang tepat. Orangtua 
hendaknya mendorong putra-putrinya untuk mendapatkan informasi karir sebanyak-
banyaknya, dan memberikan kebebasan kepada putra-putrinya untuk mengambil 
keputusan katir sesuai dengan pilihannya 
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