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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berakhirnya suatu pendidikan formal, diharapkan seseorang dapat 

memasuki dunia kerja, demikian halnya dengan pendidikan di SMA. Kurikulum 

SMA dirancang untuk mempersiapkan para siswa melanjutkan pendidikan ke 

jenjang berikutnya, yakni memasuki perguruan tinggi. Dengan pendidikan, 

diharapkan seseorang atau anak didik akan memperoleh berbagai macam 

kemampuan, pengetahuan, keterampilan serta keahlian. Dengan bekal tersebut, 

seseorang akan mampu memilih, menetapkan dan mempersiapkan diri untuk 

memasuki dunia kerja yang sesuai dengan tuntutan hidup, cita-cita dan nilai-nilai 

hidup yang dianutnya sendiri.  

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 dengan materi pembelajaran yang berbeda-beda. Sebagai contoh seorang 

mahasiswa yang kuliah di Jurusan Teknik Elektro akan belajar dengan materi 

yang sangat berbeda dengan mahasiswa di jurusan Teknik Informatika meski 

mereka sama-sama kuliah Fakultas Teknik, dan sangat berbeda pula seandainya ia 

kuliah di Fakultas Hukum atau Fakultas Ekonomi, meskipun mereka kuliah di 

suatu kampus yang sama. Sementara itu di seluruh wilayah Indonesia terdapat 
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banyak perguruan tinggi dengan pilihan jurusan atau program studi yang berbeda-

beda. 

Perbedaan sistem belajar tersebut mengakibatkan banyak siswa mengalami 

kesulitan untuk memilih jurusan atau program studi di perguruan tinggi yang 

sesuai minat, kemampuan intelektual serta harapan karir setelah lulus dari 

perguruan tinggi tersebut. Dalam situasi ini terdapat permasalahan yang menarik 

untuk diteliti, yakni tentang faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan 

keputusan ketika seorang siswa lulusan SMA hendak memilih jurusan serta 

perguruan tinggi yang dia inginkan.  

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. Pengambilan keputusan tersebut dipengaruhi 

oleh luas sempitnya pengetahuan serta pemahaman siswa tentang orientasi karir. 

Disamping itu peran orang tua juga turut mewarnai proses pengambilan keputusan 

siswa. Peran orang tua dapat berupa dukungan moral maupun material.  

Bentuk dukungan orang tua diharapkan menjadi penguat bagi siswa dalam 

mengambil keputusan studi lanjut, sehingga siswa mampu menetapkan pilihannya 

dengan matang. Ada beberapa fenomena yang dapat kita lihat 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. Sehingga 

pada kondisi yang demikian  para siswa banyak bertanya kepada guru BK untuk 

mendapatkan solusi tentang peluang serta teknik memenangkan kompetisi pada 
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jurusan yang dipilihnya. Tahap pengambilan keputusan yang harus 

dipertimbangkan adalah menentukan pilihan perguruan tinggi dan pemilihan 

program studi. 

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. 

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.  
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Proses pengambilan keputusan studi lanjut dipengaruh oleh beberapa hal, 

diantaranya potensi akademik, dukungan finansial dari orang tua, kesiapan mental 

serta pengetahuan dan pemahaman orientasi karir, sehingga peluang untuk 

diterima terbuka lebar, namun siswa juga harus memperhitungkan jika menjumpai 

kegagalan pada pilihan pertama yang dicita-citakan.  

Jika siswa tidak diterima atau gagal dalam pilihan yang dicita-citakan, 

alternatif yang diambil diantaranya mereka akan mengulang pada tahun 

berikutnya, ada pula yang memilih mengikuti seleksi sekolah atau perguruan 

tinggi kedinasan, seperti STAN, AKPOL, STIS, dan lainnya. Sekolah-sekolah 

kedinasan tersebut dipilih sebagai alternatif  kedua setelah pilihan pertamanya 

gagal. Sekolah tersebut dipilih dengan pertimbangan jika lulus langsung 

mendapatkan pekerjaan, hal ini sebagai pertimbangan yang  sangat realistis. 

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 
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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. 

Menentukan lanjutan studi bagi lulusan SMA bukanlah merupakan perkara 

yang mudah. Seperti yang dinyatakan oleh Gunawan (2001) bahwa: “Pilihan 

untuk memasuki perguruan tinggi atau dengan kata lain melanjutkan studi atau 

pendidikan ke perguruan tinggi adalah salah satu persoalan yang sangat penting 

yang dihadapi oleh orangtua dan siswa Sekolah Menengah Atas.” Oleh sebab itu, 

sebelum membuat pilihan studi lanjut, siswa perlu membuat perencanaan yang 

matang atas beberapa informasi yang telah diperoleh. Sehingga pada akhirnya 

siswa mampu membuat keputusan yang tepat atas pilihan studi lanjut sesuai 

dengan keadaan diri dan lingkungannya, serta keputusan yang dibuat tersebut 

tidak menimbulkan penyesalan dikemudian hari.  

Permasalahan yang terjadi pada saat menentukan lanjutan studi bagi 

lulusan SMA diantaranya adalah: (1) belum memiliki pemahaman yang mantap 

tentang kelanjutan pendidikan setelah lulus, (2) program studi yang dimasuki 

bukan pilihan sendiri, (3) belum memahami jenis pekerjaan yang cocok sesuai 

kemampuan diri sendiri, (4) masih bingung memilih jenis pekerjaan yang sesuai 

dengan minat dan kemampuan, (5) merasa pesimis bahwa setelah lulus akan 

mendapatkan pekerjaan yang diinginkan (Sulistyo, 2012).  

Kesulitan, kebingungan, dan ketakutan terasa ketika harus memilih dan 

memutuskan jurusan di perguruan tinggi. Kurangnya informasi akan jurusan dan 
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lapangan kerja yang akan dihadapi oleh remaja ketika mereka lulus menambah 

kekhawatiran siswa dalam pengambilan keputusan tersebut (Santrock, 2002). 

Menurut Siagian dalam Margareth (2006), pengambilan keputusan merupakan 

suatu proses dimana seseorang menjatuhkan pilihannya dari beberapa alternatif 

pilihan yang ada. Menurut Robbins dalam Margareth (2006), ada enam tahap 

dalam pengambilan keputusan yaitu: menetapkan masalah, mengidentifikasi 

kriteria, memberi bobot kriteria, mengembangkal alternatif, memberi bobot 

alteratif dan memilih alternatif terbaik.  

Menurut ahli (Slameto, Seligman, dan Holland) dalam Margareth (2006), 

faktor-faktor yang mempengaruhi siswa dalam pemilihan jurusan dibagi menjadi 

dua kelompok. Pertama, faktor dari dalam diri siswa yang meliputi minat, 

kepribadian, dan citra/konsep diri. Sedangkan faktor dari luar diri remaja meliputi 

orangtua, teman sebaya, lingkungan sosial ekonomi budaya, dan saran tes bakat 

minat. Ada faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan siswa dalam 

memilih jurusan yang ditemukan dalam pilot study (Margareth, 2004) yaitu faktor 

peluang kerja.  

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. 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 prospek kerjanya perlu dipahami untuk 
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mengatasi hal itu.  Informasi tersebut merupakan salah satu poin penting dalam 

pemahaman orientasi karir. Orientasi karir sendiri 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) (Sharf, 1992).  

Usia siswa SMA adalah sekitar lima belas sampai delapan belas tahun. 

Pada rentangan usia tersebut seorang individu berada pada tahap perkembangan 

masa remaja akhir, yang dalam perkembangan mereka dihadapkan pada berbagai 

permasalahan. Berikut ada empat macam masalah yang sering dialami oleh siswa 

sekolah menengah atas menurut pendapat Gunawan (2001) adalah keputusan 

meninggalkan sekolah, persoalan-persoalan belajar, pengambilan keputusan ke 

perguruan tinggi,dan problem sosial siswa sekolah menengah atas. Tentu saja 

tahap perkembangan ini akan menjadi tahap yang sangat berat bagi siswa, karena 

siswa harus menentukan masa depannya, dengan kata lain siswa diharuskan 

mengambil keputusan untuk masa depannya.  

Dalam menentukan masa depan akan dijumpai pilihan-pilihan yang rumit 

dan kompleks. Namun, hal ini harus dilalui oleh siswa karena menentukan pilihan 

karir merupakan tugas perkembangnan remaja yang harus dilalui pada tahap ini, 

dan apabila mengalami masalah maka akan menghambat tugas-tugas 

perkembangan berikutnya. Pengambilan keputusan karir merupakan proses yang 

berlangsung sepanjang hayat. Untuk mejadi individu yang sukses dalam karir, 

siswa harus mampu mengambil keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan 

masa depan karirnya dengan baik, termasuk dalam hal studi lanjut. 
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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. 

Peran serta dukungan orang tua sangat membantu meningkatkan 

kepercayaan diri siswa, terutama dalam pengambilan keputusan jurusan studi 

lanjut  sehingga anak dapat mengembangkan potensinya dan merintis karir yang 

sesuai dengan kemampuannya. Dukungan orang tua merupakan suatu bantuan 

yang diberikan orang tua kepada anaknya, bentuk dukungan orang tua yang 

diterima oleh anak (siswa) dari orang tuanya terdiri dari dukungan instrumental, 

informasional, emosional, dan dukungan pada harga diri. 

Berdasarkan paparan di atas, akan diteliti lebih jauh apakah ada hubungan 

antara dukungan orang tua dan orientasi karir dengan pengambilan keputusan 

studi lanjut siswa SMA. Sehubungan dengan pertanyaan tersebut, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hubungan antara Dukungan 

Orang Tua dan Orientasi Karir dengan Pengambilan Keputusan Studi Lanjut”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, permasalahan penelitian ini 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah ada hubungan antara dukungan orang tua dan orientasi karir dengan 

pengambilan keputusan studi lanjut? 

2. Apakah ada hubungan antara dukungan orang tua dengan pengambilan 

keputusan studi lanjut? 

3. Apakah ada hubungan antara orientasi karir dengan pengambilan keputusan 

studi lanjut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Secara empirik tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini untuk: 

1. Membuktikan secara empirik hubungan antara dukungan orang tua dan 

orientasi karir dengan pengambilan keputusan studi lanjut. 

2. Membuktikan secara empirik hubungan antara dukungan orang tua dengan 

pengambilan keputusan studi lanjut. 

3. Membuktikan secara empirik hubungan antara orientasi karir dengan 

pengambilan keputusan studi lanjut. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan sebagai wacana ilmiah 

dalam rangka memperkuat dasar kerangka konseptual strategi pengembangan 
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bidang pendidikan, khususnya pengembangan pendidikan dalam bidang 

bimbingan dan konseling. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan problem solving mengenai masalah dukungan orang 

tua, orientasi karir, dan pengambilan keputusan memilih studi lanjut. 

2. Manfaat Praktis  

a. Bahan pertimbangan dan sumber data bagi pembimbing atau konselor 

sekolah agar dapat memberikan layanan bimbingan karir yang tepat 

terhadap siswa-siswa dalam pengambilan keputusan memilih studi lanjut.  

b. Bahan rujukan bagi orang tua (melalui konsultasi dengan guru 

pembimbing) dalam memberi dukungan positif kepada siswa agar dapat 

mengoptimalisasikan dirinya sesuai dengan taraf kemampuannya dalam 

studi lanjutnya. 

c. Bagi siswa, diharapkan dapat menjadi informasi dalam pengambilan 

keputusan memilih studi lanjut dan memahami orientasi karir dengan baik. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan dukungan orang 

tua, orientasi karir, dan  pengambilan keputusan sudah pernah dilakukan oleh 

peneliti lain sehingga sangat berguna sebagai bahan pembanding untuk 

menentukan keaslian penelitian. 

Beberapa penelitian mengenai dukungan orang tua diantaranya penelitian 

yang dilakukan Syarifuddin (2010) dengan judul “Hubungan Lingkungan Belajar, 

Dukungan Orang Tua dan Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa SMA 
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Negeri di Lombok Timur”. Dari hasil penelitian ini menyatakan hasil-hasil 

sebagai berikut (1) kecenderungan lingkungan belajar, dengan dukungan orang 

tua, motivasi belajar dan prestasi belajar siswa SMA Negeri di Kabupaten lombok 

Timur tergolong cukup baik. (2) tedapat hubungan yang positif antara lingkungan 

belajar dengan prestasi belajar siswa (r = 0,150), dukungan orang tua dengan 

prestasi belajar siswa (r = 0,340) dan motivasi belajar dengan prestasi belajar 

siswa (r = 0,329). Sumbangan masing-masing variabel bebas terhadap prestasi 

belajar secara berturut-turut adalah variabel lingkungan belajar mempengaruhi 

sebesar 12,2% dukungan orang tua 31,1% dan motivasi belajar sebesar 29,3%. (3) 

hasil analisis hubungan bersama-sama dengan variabel bebas terhadap variabel 

terikat prestasi belajar menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan 

antara lingkungan belajar, dukungan orang tua dan motivasi belajar. Sumbangan 

efektis semua variabel bebas lingkungan belajar dukungan orang tua dan motivasi 

belajar sebesar R=0,460 dan haraga F=21,086. Sumbangan variabel bersama-sama 

22,0%. 

Penelitian tentang orientasi karir pernah dilakukan oleh Sulistyo (2012) 

untuk mengetahui gambaran tingkat pemahaman orientasi karir siswa kelas II 

jurusan teknik pemesinan SMK PIRI Sleman. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

pemahaman orientasi karir yang diperoleh dari keseluruhan responden, sebanyak 

32,14% sangat memahami orientasi karir, 50% memahami orientasi karir, dan 

17,86% kurang memahami orientasi karir. Sumber informasi tentang orientasi 

karir yang paling banyak adalah orang tua yaitu 53,57% siswa selalu mendapatkan 

informasi karir dari orang tua, sebesar 39,29 % siswa selalu mendapatkan 
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informasi karir dari internet, setelah itu adalah guru sebanyak 32,41%, kemudian 

sumber informasi dari saudara yaitu sebesar 28,57% dan sumber informasi dari 

kerja lapangan sebesar 21,42%. Selain itu, penelitian yang dilakukan Agustriani 

dkk. (2001) tentang orientasi karir 289 remaja SMA di Kotamadya dan Kabupaten 

Bandung dengan usia 15-19 tahun. Pengumpulan data dilakukan dengan 

menggunakan kuesioner orientasi masa depan yang berindikator evaluasi diri, 

pencarian informasi, perencanaan, kondisi emosi, kondisi keluarga, 

optimisme/pesimisme, ketidakjelasan pekerjaan dan karir di masa yang akan 

datang, ketakutan dan harapan remaja terhadap masa depannya. Hasil penelitian 

menunjukkan profil orientasi masa depan siswa SMA bidang pekerjaan dan karir 

belum jelas. Pada umumnya siswa SMA masih belum maksimal melakukan 

pencarian informasi, belum mampu membuat perencanaan, tidak optimis/pesimis, 

serta belum memiliki kejelasan mengenai masa depannya dalam bidang pekerjaan 

dan karirnya.  

Penelitian Santoadi (2006) terhadap mahasiswa USD semester I tahun 

akademik 2006/2007 yang berjumlah 300 mahasiswa, menghasilkan orientasi 

karir/studi yang belum jelas pada mahasiswa, di mana mahasiswa ketika di SMA 

mempersiapkan pilihan studi/karir secara sekilas (rata-rata skor 298,73 atau 

mencapai persentil 54,3) artinya proses pilihan studi/karir tidak ideal karena 

bukan pilihan karir yang diambil secara mandiri atas dasar pertimbangan rasional 

yang memadai berdasarkan informasi diri, informasi lingkungan studi/karir, dan 

integrasi kedua hal tersebut. Proses pemilihan program studi yang tidak 

berdasarkan orientasi karir ini, berdampak pada beberapa hal: (1) proses studi 
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yang belum maksimal; (2) proses studi yang belum maksimal mengakibatkan 

penguasaan kemampuan (prestasi belajar) yang rendah, ini berarti potensi 

mahasiswa tidak teraktualisasi; (3) perumusan kembali orientasi karir yang 

mengandung resiko bila kesadaran baru yang muncul terjadinya perubahan pilihan 

studi/karir akan mengakibatkan pemborosan sumber daya, dana, usia, dan 

terlambatnya tahap-tahap perkembangan manusia. Penelitian pengambilan 

keputusan studi lanjut pernah dilakukan Faqih (2010). Dari penelitian tersebut, 

diketahui bahwa layanan informasi karir efektif untuk meningkatkan kemampuan 

mengambil keputusan studi lanjut siswa kelas XI SMA Negeri 3 Sukoharjo Tahun 

Pelajaran 2011/2012. 

Dari beberapa penelitian yang relevan di atas, telah dikaji hubungan 

dukungan orang tua dengan prestasi belajar siswa, dan gambaran orientasi karir 

siswa. Pebedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian tersebut diatas, adalah 

pada penelitian ini belum pernah dikaji hubungan antara dukungan orang tua dan 

orientasi karir dengan pengambilan keputusan studi lanjut. Pada penelitian ini, 

akan dikaji hubungan ketiga variabel tersebut. 


