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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pengambilan keputusan karir adalah sebuah proses yang tidak hanya 

meliputi pilihan karir tetapi melibatkan proses membuat komitmen untuk 

melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk melaksanakan pilihan tersebut 

(Brown dalam Zamroni, 2016). Menurut  Basori  (2004)  pengambilan keputusan 

karir yaitu sebuah proses yang digunakan untuk  menentukan  beberapa pilihan  

dari  berbagai  macam pilihan  yang berhubungan dengan  pendidikan  dari 

sekolah ke  perguruan  tinggi  yang  mengarah  pada pekerjaan/jabatan. 

Seorang remaja asal New Jersey, Amerika Serikat harus mengambil 

keputusan yang sulit. Ifeoma White-Thorpe diterima di delapan kampus paling 

prestise di Amerika Serikat atau disebut dengan Ivy League. White-Thorpe ingin 

belajar di bidang biologi dan mengejar karir dalam kesehatan global. Ia 

memutuskan untuk mendaftar di delapan universitas Ivy League tersebut karena 

memiliki fasilitas penelitian yang luar biasa. Dikutip dari CNN, Jumat (7/4/2017), 

orangtua White-Thorpe menyerahkan keputusan tersebut kepada anaknya (Dewi, 

2017). 

Di Indonesia, permasalahan yang seringkali terjadi pada remaja di jenjang 

SMA/MA/SMK adalah  siswa kesulitan dalam membuat keputusan karir. Menurut 

hasil penelitian Suryadi, dkk (2018) menunjukkan bahwa siswa SMA dan SMK 

peduli dengan karir masa depan mereka, namun perbedaannya berbeda dalam 

pilihan karir. Mayoritas siswa SMA ingin kuliah dan tak satu pun dari mereka 

http://global.liputan6.com/read/2477669/kisah-remaja-imigran-afrika-diterima-8-kampus-beken-as
http://global.liputan6.com/read/2685052/universitas-tertua-dunia-ternyata-didirikan-oleh-seorang-muslimah
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yang ingin mencari pekerjaan atau menjadi pengusaha. Siswa SMK, di sisi lain, 

membuat pilihan untuk mencari pekerjaan dan menjadi pengusaha. Anehnya, 

lebih dari separuh siswa SMK juga memutuskan untuk kuliah. Padahal, kapasitas 

perguruan tinggi atau perguruan tinggi untuk mahasiswa baru hanya 30 persen 

dari total populasi lulusan SMA / SMK. Artinya lulusan SMA dan SMK yang 

tidak diterima di perguruan tinggi akan memberikan kontribusi kepada 

meningkatnya jumlah pengangguran di Indonesia. 

Menurut  Supriatna  (2009)  masalah  karir  yang  dirasakan  siswa  SMA 

saat ini antara lain siswa tidak memiliki informasi tentang dunia kerja yang cukup, 

siswa tidak memahami cara memilih program studi yang sesuai dengan minat,  

siswa  masih  kebingungan  untuk  memiliki sebuah pekerjaan,  siswa merasa 

cemas untuk mendapatkan pekerjaan setelah tamat sekolah, siswa  masih  kurang 

mampu  memilih  pekerjaan  yang  sesuai  dengan  kemampuan  dan  minat, siswa 

belum memiliki pilihan perguruan tinggi atau  lanjutan pendidikan tertentu setelah 

lulus SMA, serta  siswa belum mengerti tentang prospek pekerjaan untuk masa 

depan karirnya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh Falentini, dkk 

(2013) di SMA N 3 Payakumbuh menyatakan bahwa banyak siswa masih belum 

memutuskan arah karir mereka. Para siswa mengaku kalau wawasan dan 

informasi tentang karir masih minim mereka dapatkan. Ada diantara mereka yang 

mengatakan kalau setelah menamatkan pendidikan SMA maka karir itu akan 

terbentuk dengan sendirinya. Kenyataan di lapangan menunjukan bahwa siswa 

masih banyak mengalami hambatan dalam menentukan pilihan karir. Siswa juga 
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merasa bingung dengan cita-cita mereka sendiri, kurang mengetahui informasi 

mengenai pendidikan lanjutan dan keahlian yang diperlukan dalam satu bidang 

pekerjaan, serta tidak mengetahui bentuk-bentuk karir yang akan berkembang dan 

diperlukan dimasa yang akan datang. Hal ini juga didukung dari hasil 

pengambilan data awal yang dilakukan oleh Rahmi dan Puspsari (2017) kepada 

18 siswa salah satu SMA, SMK dan MA di Kota Padang, baik laki-laki maupun 

perempuan, diperoleh hasil bahwa 83.33% siswa masih ragu dengan pilihan 

karirnya dan belum membuat keputusan mengenai pilihan karir yang akan 

dijalani. Dari berbagai hasil temuan tersebut dapat diketahui adanya permasalahan 

ketidakyakinan siswa dalam  memilih  program studi di perguruan tinggi. Dari 

data diatas di duga efikasi diri dapat mempengaruhi kemantapan siswa dalam 

mengambil sebuah keputusan karir. 

Menurut Bandura (Widyastuti & Pratiwi, 2013), efikasi diri merupakan  

suatu bentuk keyakinan  seseorang  dimana dirinya mampu untuk melakukan 

sesuatu dalam situasi tertentu dengan  berhasil.  Kemudian, Bandura juga 

menjelaskan bahwa “dalam  proses membuat  keputusan  mengenai  pilihan  karir,  

individu harus  mempertimbangkan  ketidakpastian  akan kemampuannya 

terhadap bidang yang diminati, kepastian dan  prospek  karirnya  di  masa  depan  

dan  identitas  diri yang  dicarinya”. Individu harus memiliki efikasi diri untuk  

mengatasi  ketidakmampuan menilai  kecakapannya  sendiri. 

Menurut guru BK di SMA 1 Majenang (Ngafifah, 2016) dilihat dari 

derajat masalah (Identifikasi Kebutuhan Masalah) menunjukkan bahwa 60% dari 

seluruh jumlah siswa kelas XII yang berjumlah 323 anak, mengalami 
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kebingungan dalam mengambil keputusan karirnya setelah lulus SMA 

dikarenakan tidak sejalan dengan keinginan orang tua, kemudian dalam bidang 

karir siswa memiliki rasa pesimis dengan semakin ketatnya persaingan dalam 

memasuki pendidikan lanjutan. Hal ini menjadi permasalahan bagi siswa dan 

membuat efikasi diri mereka menjadi semakin rendah. Penelitian ini menunjukkan 

bahwa keyakinan individu dalam menetapkan pilihan berperan penting dalam 

kemunculan perilaku pengambilan keputusan karir. 

Selain efikasi diri, dukungan sosial keluarga terutama dari orang tua juga 

sangat di butuhkan oleh remaja terkait dengan masalah penjurusan atau dalam 

mengambil keputusan karir lainnya. Orang tua berperan penting dalam memilih 

jurusan yang harus di ambil oleh anaknya, supaya kelak anaknya tidak bingung 

dengan jurusan yang di pilih, sebagaimana yang dikemukakan Anwar 

(Kompasiana.com, 2016) bahwa :  

"Selama ini kalau saya tanya kepada orang tua misalnya, ketika 

anak mereka sudah besar nanti dan melanjutkan sekolah 

inginnya jadi apa. Orangtua memilih agar anaknya menjadi 

dokter atau masuk jurusan hukum supaya bisa menjadi 

pengacara. Padahal, setiap tahun peminat jurusan kedokteran 

meningkat. Saya memperkirakan bahwa pada tahun 2021 

Indonesia akan kelebihan dokter”.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan guru BK dan observasi yang telah 

dilakukan oleh Widyastuti dan Pratiwi (2013) di SMAN 22 Surabaya, terdapat 

38% siswa yang merasa kebingungan dalam pengambilan keputusan tentang 

memilih jurusan. Kebingungan dalam mengambil keputusan ini ditunjukkan 

dengan ketidakmantapan siswa dalam memilih jurusannya. Banyak siswa yang 

merasa bingung dan datang ke ruang BK untuk konsultasi masalah penjurusan 
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atau dalam mengambil keputusan karirnya. Hal ini disebabkan banyak faktor, ada 

yang karena dukungan orang tua yang terkadang memaksakan atau tidak sejalan 

dengan minat atau keinginan sang anak. Selain itu motivasi siswa tersebut dalam 

mencapai keinginannya masih rendah. 

Pengambilan keputusan dalam masyarakat Minang tidak terlepas dari 

model kepimpinan yang dianutnya. Model kepemimpinan itu dilandasi nilai-nilai 

adat dan agama yang menyatu seperti tercermin dalam pepatah “adaik basandi 

syarak, syarak basandi kitabullah”, artinya adat yang didasarkan/ditopang oleh 

syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-quran dan 

Hadist (Rasid, 2018).  

Menurut Tanjuang (2011) di Minang berlaku prinsip musyawarah dalam 

mencapai suatu kesepakatan. Musyawarah diperlukan karena kebenaran bukan 

datang dari individu melainkan dari kumpulan individu dalam sebuah kelompok, 

seperti pepatah yang mengatakan “kemenakan barajo ka mamak, mamak barajo 

ka pangulu, pangulu barajo ka mufakat, mufakat barajo ka nan bana, nan bana 

badiri sandirinyo” (kemenakan beraja kepada mamak, mamak beraja kepada 

penghulu, penghulu beraja kepada musyawarah, musyawarah beraja ke yang 

benar, yang benar berdiri sendiri). Proses pengambilan keputusan dipimpin oleh 

anggota kerabat yang laki-laki: mamak, mamak rumah tertua (tungganai), 

penghulu, anggota kerabat yang perempuan (bundo kanduang) juga dimintai 

pendapatnya dalam pertemuan-pertemuan tahap awal di lingkaran saparuik 

(seperut). 
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Orang Minang terkenal gemar merantau. Faktor utama orang Minang 

merantau adalah faktor ekonomi, karena laki-laki di Minangkabau tidak memiliki harta. 

Harta dipegang oleh kaum wanita. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor pendidikan, 

dimana setelah terjadi perang para perantau berduyun-duyun untuk mencari sekolah-

sekolah yang bagus di Jawa (Angelia & Hasan, 2017). 

Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir membuktikan diri sebagai 

provinsi dengan ketimpangan ekonomi terendah di Indonesia. Dalam survei 

Badan Pusat Statistik (BPS) teranyar, ketimpangan yang digambarkan melalui 

angka rasio gini di Sumatera Barat sebesar 0,312, ternyata rendahnya angka 

ketimpangan ekonomi di Sumatera Barat tak bisa lepas dari budaya merantau 

masyarakat Minang yang sudah berlangsung ratusan tahun. Ketimpangan ekonomi 

yang sempit lantaran di Sumatera Barat tak ada lagi 'orang yang benar-benar 

kaya'. Di sisi lain, Sumatera Barat juga diyakini tidak memiliki 'orang yang benar-

benar miskin', tidak adanya konglomerat yang berdomisili di Sumatera Barat 

disebabkan oleh budaya merantau yang masih berjalan di tanah Minang, artinya 

yang kaya-kaya pergi ke luar Sumbar, yang kaya-kaya ke pulau Jawa (Candra, 

2018). 

Di Minang menganut sistem kekerabatan matrilineal. Di dalam sistem 

kekerabatan matrilineal terdapat harta pusaka tinggi yaitu harta milik keluarga 

yang diperoleh turun temurun melalui garis ibu. Harta ini tidak boleh di perjual 

belikan, sangat terkecuali karena ada empat hal. Satu diantaranya “mambangkik 

batang tarandam” (membongkar kayu yang terendam), maksudnya hanya bisa 

jika biaya pesta tak ada untuk pengangkatan penghulu (datuk) atau biaya sekolah 

anggota kaum ke tingkat lebih tinggi (Toputiri, 2011). 
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Hal yang lain menurut Topuitiri (2011) daerah Minangkabau memiliki 

banyak “nagari” yang memiliki kekuasaan tertinggi dipimpin oleh sebuah dewan 

disebut “Karapatan Adat Nagari”. Faktor inilah pendorong dinamika masyarakat 

Minang untuk berkompetisi secara konstan untuk mendapatkan status dan 

prestise. Setiap kepala “nagari” berlomba meningkatkan status dan prestise 

keluarga kaumnya untuk mendapatkan harta dan sekolah setinggi-tingginya. Oleh 

sebab itu, tradisi merantau membias bertumbuh kembang dalam kehidupan 

masyarakat Minang untuk mengadu nasib di negeri orang. Selain berdagang, juga 

menuntut ilmu. Itulah cara ideal mencipta kematangan sekaligus prestise akan 

kehormatan individu di tengah lingkungan adat.  

Semangat menuntut ilmu di luar ranah Minang terus berlanjut hingga 

sekarang. Berdasarkan penelitian Elizabeth E. Graves (Muarif,2009) salah satu 

sebab orang Minang maju karena faktor pendidikan. Orang Minang telah 

memanfaatkan dengan baik sistem pendidikan Barat yang diperkenalkan oleh 

colonial Belanda. Menurut Gamawan Fauzi (Muarif,2009) sebenarnya 

Minangkabau sudah memiliki sistem pendidikan Islam, yaitu surau maka tidaklah 

mengherankan jika perantau Minang adalah kaum cadiak-pandai, karena mampu 

memadukan antara sistem pendidikan Islam dan Barat. 

Semua daerah di Indonesia punya kelebihan masing-masing, namun 

menurut Jusuf Kalla (Sidik, 2017) orang Minang dikenal karena kecerdasan, suka 

merantau dan berdagang, dan tingkat keagamaan yang baik. Sejak sebelum 

kemerdekaan hingga  sekarang, tokoh-tokoh Minang dikenal cerdas, mulai Bung 

Hatta yang mendampingi Bung Karno, M. Yamin, hingga Buya Hamka. Semua 
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tokoh tersebut modalnya kecerdasan, kalau daerah lain pahlawannya membawa 

pedang, tombak, panah melawan penjajah, di Minang tidak ada pahlawan 

nasionalnya yang bawa senjata melainkan menggunakan otak yang baik. 

Sistem kekerabatan matrilineal yaitu garis keturunan mengikuti garis 

keturunan ibu. Kemudian bentuk pengasuhan orang tua juga dipengaruhi oleh usia 

anak. Ketika usia anak telah dirasa cukup dewasa maka orangtua tidak lagi 

mengawasi dan memperhatikan anak seperti saat anak  masih kecil.  Anak 

dibiarkan melakukan  apa  yang  diinginkan  dan  hanya diawasi  sesekali  oleh  

orangtua.  Hal  ini menunjukkan  bahwa  hubungan  antara  orangtua dengan anak 

yang  telah  beranjak  dewasa  tidak sedekat hubungan saat anak masih  kecil  dan  

berada  dalam  pengawasan orangtua sepenuhnya (Rahayu & Amanah, 2010).  

Berdasarkan uraian diatas peneliti melihat adanya ketidaksesuaian antara 

keadaan masa remaja dengan kondisi yang saat ini dialami remaja, khususnya 

remaja di Indonesia, berkaitan dengan dukungan sosial dari  keluarga dan efikasi 

diri dalam diri remaja. Harapannya, remaja harus yakin dengan kemampuan yang 

ada dalam dirinya sehingga tidak bingung lagi dalam mengambil jurusan kuliah. 

Remaja juga harus mencari informasi-informasi terkait jurusan yang ada di 

perguruan tinggi sehingga remaja tahu apakah jurusan tersebut sesuai dengan 

minat dan kemampuannya. Dukungan sosial keluarga juga sangat diperlukan 

dalam membantu anak untuk mengambil keputusan sehingga orang tua tidak 

memaksakan anak mengambil jurusan yang tidak ia minati. Hal ini di dukung oleh 

teori dari Baron dan Byrne (2003) yang menyatakan bahwa dukungan sosial 
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adalah sebuah kenyamanan yang didapatkan oleh individu secara psikologis  

maupun fisik baik yang diberikan oleh keluarga ataupun teman. 

Melihat  permasalahan yang dialami remaja  dalam  memutuskan pilihan  

karir  dan  begitu banyaknya  hal-hal  yang  mempengaruhi  pengambilan  

keputusan  karir  remaja, serta keunikan karakter orang Minang, penulis  

mempunyai  minat  untuk  meneliti  tentang  ”Hubungan Efikasi Diri dan 

Dukungan Sosial Keluarga terhadap Pengambilan Keputusan Karir Remaja Etnis 

Minang”. Berdasarkan  latar  belakang  masalah  tersebut,  permasalahan  yang  

ingin  di ungkapkan dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara 

efikasi diri dan dukungan sosial keluarga terhadap pengambilan keputusan karir 

remaja etnis Minang?” 

B. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui hubungan  antara  efikasi diri dan dukungan sosial keluarga 

terhadap pengambilan keputusan karir remaja etnis Minang. 

2. Mengetahui hubungan  antara  efikasi diri terhadap  pengambilan keputusan 

karir remaja etnis Minang. 

3. Mengetahui hubungan  antara  dukungan sosial keluarga terhadap 

pengambilan keputusan karir remaja etnis Minang. 

4. Mengetahui sumbangan efektif efikasi diri dan dukungan sosial keluarga 

terhadap pengambilan keputusan karir remaja etnis Minang. 
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C. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian berupa: 

1. Bagi Siswa 

Dengan adanya penelitian  ini  diharapkan  agar  para siswa  bisa  

merencanakan sendiri jenjang  karir  yang  diinginkan  berdasarkan  bakat,  minat  

dan kemampuan yang dimiliki. 

2. Bagi Sekolah 

Dengan adanya penelitian  ini, diharapkan  sekolah  dapat  membantu 

siswa dalam kebingungannya memilih karir. 

3. Bagi Orang Tua 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan orang tua bisa membantu 

pemilihan karir siswa dengan baik, sehingga para siswa dapat mengembangkan 

bakat dan minatnya dengan baik. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Peneliti  dapat  memperoleh pengalaman dalam menerapkan ilmu-ilmu 

yang diporeleh selama proses perkuliahan, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan 

dengan psikologi pendidikan.  

 




