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DUKUNGAN SOSIAL DALAM PERENCANAAN KARIR SISWA 

AKUNTANSI KELAS X DI SMK NEGERI 1 BANYUDONO 

 

Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1) mendeskripsikan dukungan sosial 

dalam perencanaan karir siswa kelas x akuntansi di SMK N 1 Banyudono, 2) 

mendeskripsikan dukungan orang tua dalam perencanaan karir siswa kelas x 

akuntansi di SMK N 1 Banyudono, 3) mendeskripsikan dukungan teman sebaya 

dalam perencanaan karir siswa kelas x akuntansi di SMK N 1 Banyudono. Jenis 

penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan desain etnografi. Teknik 

pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara. Subjek penelitian ini adalah 

siswa kelas X akuntansi di SMK N 1 Banyudono. Keabsahan data menggunakan 

triangulasi sumber. Teknik analisis data dengan menggunakan reduksi data, 

penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: a) 

Dukungan sosial dari keluarga menjadi salah satu sarana paling mudah untuk 

memberikan arahan dan  informasi terhadap perencanaan karir siswa, seperti 

adanya perhatian, kasih sayang serta kondisi ekonomi orangtua menjadi dorongan 

untuk mengambil keputusan dalam rencana karir siswa. b) Dukungan dari teman 

sebaya memberikan timbal balik atas apa yang dilakukan dalam kelompok karena 

intensitas dan waktu yang dihabiskan bersama lebih banyak dalam suatu aktifitas 

sehingga dapat membentuk pola fikir dalam perencanaan karir siswa. c) Terdapat 

beberapa faktor dukungan sosial dalam perencanaan karir siswa kelas x akuntansi 

di SMK N 1 Banyudono yaitu keluarga, lingkungan dan kemauan diri sendiri. 
 

Kata Kunci: Dukungan sosial, Perencanaan Karir, SMK 
 

Abstract 

The purposes of this study are: 1) to describe social support in career planning for 

accounting class X students at SMK N 1 Banyudono, 2) to describe the support of 

parents in career planning for students of accounting class X accounting at SMK 

N 1 Banyudono, 3) to describe the support of peers in career planning for 

accounting grade X students at SMK N 1 Banyudono. This is a qualitative 

research with ethnographic design. The data collection techniques are observation 

and interviews. The subjects of this study are accounting grade X students at SMK 

N 1 Banyudono. Data validity uses source triangulation. The data analysis 

techniques are data reduction, data presentation and data verification. The findings 

of this study indicate are: a) The social support from the family becomes one of 

the easiest means to provide direction and information on student career planning, 

such as the attention, affection and economic conditions of parents to be an 

impetus for making decisions in student career plans. b) The support from peers 

gives feedback on what is done in the group because the intensity and more 

spending time together in an activity so it shapes the mindset of student career 

planning. c) There are several factors of social support in career planning for 

accounting grade X students at SMK N 1 Banyudono namely family, environment 

and self-will. 
 

Keywords: social support, carrer planning, Vocational High School 
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1. PENDAHULUAN 

 

Siswa SMK adalah sekelompok pelajar yang dipersiapkan untuk memahami 

ketrampilan, pengetahuan dan kemampuan siswa yang dapat memberikan 

kontribusi secara nyata dalam dunia kerja (National Collaborative on Worksforce 

and Disability, 2008). Periode Sekolah Menengah Atas (SMK/SMA) merupakan 

periode yang sangat penting untuk menyiapkan diri siswa guna melanjutkan 

pendidikan ke perguruan tinggi atau bekerja dan menghindari pengangguran 

(Kim, 2011; Levinson & Palmer, 2005). Akan tetapi, kemajuan dalam pendidikan 

dan keterampilan tidak cukup untuk mengurangi pengangguran jika pilihan 

pendidikan siswa di sekolah tidak sejalan dengan kebutuhan pasar kerja.  

Kenyataan banyak lulusan sekolah kejuruan yang tidak memperoleh 

pekerjaan (Yudana, 2004 : 103) yang menyimpulkan 52% lulusan Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) tidak terserap lapangan kerja. Hal ini disebabkan 

karena siswa disekolah, dituntut untuk lebih memfokuskan terhadap mata 

pelajaran Ujian Nasional, ditambah lagi pelayanan bimbingan dan konseling di 

sekolah tata cara penyampaian tentang komplek dunia kerja kurang konkrit 

sehingga siswa masih kebingungan dalam menentukan bagaimana membuat 

perencanaan karir yang tepat bagi dirinya. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan 

bahwa meskipun pembelajaran di sekolah menengah kejuruan bertujuan 

memberikan bekal kepada siswa untuk siap masuk dunia kerja, tetapi tidak 

menutup kemungkinan siswa sekolah menengah kejuruan meneruskan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi. 

Pada masa remaja, perencanaan karir biasanya terjadi dalam konteks 

percakapan dengan orang tua, teman, guru, dan pembimbing (Kenny, 2006). 

Sedangkan keputusan yang diambil individu mengenai aspek-aspek perencanaan 

karir tidak lepas dari faktor-faktor yang ada dalam kehidupan masyarakat. 

Menurut (Slameto, 2013) mengemukakan bahwa faktor yang mempengaruhi 

belajar siswa menjadi dua. yaitu faktor  intern dan faktor ekstern. Faktor internal 

meliputi faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Sedangkan faktor 

eksternal meliputi sosial ekonomi orangtua dan lingkungan sebaya. Keterlibatan 

penuh orang tua, guru, teman, pengalaman belajar di sekolah, dan self-efficacy 
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dalam diri siswa memberikan kontribusi yang besar terhadap perencanaan karir 

(Lestari, W. T. 2013) 

Menurut Handayani (2015), menyebutkan bahwa kematangan karir akan 

berdampak pada kesiapan seseorang untuk membuat pilihan karir termasuk 

didalamnya mengenai studi lanjutan. Ada berbagai permasalahan yang membuat 

siswa menjadi resah hal ini disebabkan kemampuan siswa dalam mempersiapkan 

karirnya masih rendah, sehingga menimbulkan berbagai masalah yang berkaitan 

dengan jenis studi lanjutan, pemilihan rencana kerja, maupun yang berkaitan 

dengan ketidaksiapan para lulusan dalam memasuki pendidikan lanjutan atau 

dunia kerja. Dalam sebuah artikel surat kabar menyebutkan bahwa ada sejumlah 

faktor yang harus diperbaiki agar SMK di Indonesia dapat melahirkan sumber 

daya manusia berkualitas dan mampu bersaing di kancah dunia. Pada saat ini 

persaingan lapangan kerja semakin sempit tidak mampu menerima lulusan 

sekolah menengah karena banyaknya lembaga yang mempersyaratkan lulusan 

minimal D3 (Simanungkalit, 2015). Hal ini sejalan dengan Greenbank dan 

Hepworth(2009) yang menyatakan tingginya angka pengganguran adalah salah 

satu indikator lemahnya perencanaan karir lulusan sekolah menengah, diploma 

maupun sarjana. Hal ini menunjukan bahwa, pada kenyataannya pendidikan SMK 

menunjukkan ketidaksesuaian dengan karakter pendidikan SMK yang berorientasi 

pada kerja, sehingga menciptakan lulusan SMK yang tidak siap dengan kebutuhan 

dunia kerja  dan tidak mampu bersaing diera global. 

Berdasarkan hasil penelitian dari Fatmawati (2016)  menyatakan bahwa 

siswa  memiliki konflik kecemasan karir karena mereka belum mengetahui 

potensi yang dimiliki serta kurangnya dukungan dari orang tua dari segi motivasi 

dan ekonomi. Siswa seringkali menemui berbagai permasalahan dalam pemilihan 

karir mereka. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi akan menghambat siswa 

dalam mencapai pemilihan karir yang optimal. Kecemasan tersebutlah yang 

membuat sesorang menjadi tertekan dan akibatnya seseorang takut untuk menatap 

masa depan secara optimis, dan akan lebih fatalnya lagi seseorang tersebut betul-

betul hilang semangat belajar , putus sekolah atau kuliah yang jelas-jelas jembatan 
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menuju masa depan yang lebih cerah demi mencari pekerjaan dikarenakan 

kurangnya pemahaman individu tersebut terhadap kemampuan dirinya sendiri.  

Pengambilan keputusan memegang peran penting pada masa remaja 

karena dapat mempengaruhi kehidupan selanjutnya seperti pilihan teman, pilihan 

jurusan serta pilihan karir kelak. Remaja sering memandang pengambilan 

keputusan disertai kebingungan. Dengan demikian guru BK dapat  memberi 

dukungan dengan cara mengkomunikasikan kepada orang-orang terdekat siswa 

terkait apa yang ada dan sebenarnya terjadi dalam diri siswa serta bagaimana 

untuk merancang perencanaan karir siswa. Super menyatakan bahwa individu 

dengan kematangan karir tinggi cenderung mendapatkan informasi yang 

membantu dan mengarahkan mereka dalam memilih karir di masa depannya (Lau, 

Low, & Zakaria, 2013). Adanya keterlibatan penuh dari orang tua, guru, teman, 

pengalaman belajar disekoalah, akan memberikan kontibusi yang besar dalam 

perencanaan karir siswa. 

Diperkuat dengan beberapa hasil penelitian Elfa Kharisma (2018) yang 

menyatakan bahwa selain kemampuan, minat, dan ketrampilan yang harus dimilki 

siswa yang akan bersekolah di Sekolah Menengah Kejuruan(SMK), diperlukan 

juga dukungan dari lingkungan sosial, baik dukungan dari teman dekat maupun 

keluarga untukmencapai kematangan karir siswa karena selain efikasi diri, salah 

satu yang cukup banyak memperngaruhi kematangan karir adalah dukungan 

sosial. Selanjuutnya diperkuat dengan hasil penelitian Agus Girianto (2017)  

menyatakan bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kalasan mendapat 

pengaruh dari orang tua dan  keluarga. Pada umumnya para siswa merasakan 

kesulitan dan kebimbangan saat akan  menentukan pilihan dan seringkali 

pilihannya  tersebut  diarahkan  pada pilihan orang lain  yang dirasa cukup 

mengenal dirinya, seperti  keluarga dan  orangtua. Sedangkan hasil  penelitian 

Ghanis Yusanti (2016) menyatakan  bahwa dukungan dari orang-orang terdekat 

siswa atau lingkungan sosialnya dapat membantu meningkatkan kematangan 

karir. 
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Berdasarkan uraian tersebut peneliti bertujuan untuk mendeskripsikan 

dukungan sosial dalam perencanaan karir siswa kelas x akuntansi di SMK Negeri 

1 Banyudono. 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan desain etnografi. 

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yang diperoleh dari 

observasi dan wawancara. Narasumber pada penelitian ini adalah siswa kelas X 

Akuntansi berjumlah 8 siswa. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa 

informasi tentang Dukungan Sosial dalam Perencanaan Karir siswa kelas X 

Akuntansi di SMK N 1 Banyudono. Teknik yang digunakan dalam keabsahan 

data adalah keikutsertaan, kekuatan pengamatan, dan triangulasi. Teknik analisis 

data dalam penelitian ini yaitu dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi 

data.  

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa dukungan sosial yang diterima dari 

orang-orang terdekat dapat memberikan makna positif bagi sebagian siswa, maka 

siswa mampu menyelesaikan tugas-tugas perkembangan karir dengan baik sesuai 

dengan tahap perkembangan karir sehingga tercapai adanya kematangan karir. 

Dukungan sosial diperoleh dari hasil interaksi individu dengan orang lain dalam 

lingkungan sosialnya, dan bisa berasal dari siapa saja seperti, keluarga, guru, 

pasangan maupun teman sebaya.  Orangtua menjadi salah satu sarana paling 

mudah untuk memberikan arahan dan  informasi terhadap karir siswa, adanya 

kasih sayang yang penuh dari orang tua membuat siswa merasa diperhatikan 

sehingga siswa termotivasi dalam mencapai apa yang diinginkan. Sedangkan 

teman sebaya juga dapat menumbuhkan motivasi sebagai pedoman rencana karir 

agar semakin gigih dalam mencapai karir yang di harapkan. Tingkah laku yang 

diberikan orang-orang terdekat dalam lingkungan sosial dapat memberikan hal-hal 

yang berpengaruh pada tingkah laku penerimaannya. 
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Tabel 1. Hasil wawancara tentang dukungan sosial 

No. Narasumber Hasil Wawancara 

1. Atina Nur Dalam lingkup lingkungan sosial, mereka sangat 

berperan dalam mendukung dan membantu 

perencanaan karir saya karena lingkungan terdekat 

kalau bagi saya itu berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan terutama untuk rencana 

karir saya, karena saat kita ingin mengambil 

langkah tentunya membutuhkan dukungan dari 

orang-orang terdekat sebagai pertimbangan 

keputusan yang tepat. 

2. Ida Ambarwati Dukungan dari orang-orang terdekat itu sangat 

penting kalau untuk saya sendiri karena mereka 

biasanya tidak hanya memberikan dorongan untuk 

saya tetapi juga memberikan masukan kepada saya 

agar bisa berfikir lebih baik, terkadang juga 

memernahkan langkah saya jika keputusan yang 

saya ambil itu keliru. 

3. Citra Nurul Dukungan dari orang-orang terdekat bagi saya 

sangat penting, karena kita makhluk sosial hidup 

juga di lingkungan sosial jadi kita butuh dukungan 

dari mereka untuk mencapai target dalam rencana 

karir kita. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini beberapa siswa di SMK N 1 Banyudono 

mempunyai keinginan karir karena mendapatkan dukungan sosial yang cukup 

dapat dilihat dari empat aspek dukungan sosial yaitu dukungan emosional, 

dukungan penghargaan,  dukungan instrumental dan  dukungan informasi. 

Memperlihatkan bahwa dukungan emosional dapat mendorong adanya ungkapan 

perasaan,  pemberian penasehat. Selain itu, ada juga dukungan penghargaan yang 

memperlihatkan bahwa menunjukkan perhatian, memberikan fasilitas sesuai 

kebutuhan, memberikan hadiah ketika mendapatkan prestasi yang dapat 

memberikan makna positif bagi siswa. Selain itu  masih ada dukungan 

instrumental berupa bantuan nyata yang dapat membantu menyelesaikan masalah 

siswa keluar dari kesulitan. Dan dukungan informasi memperlihatkan bahwa 

dukungan ini sebagai petunjuk atau pengarahan.  
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Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati 

(2016) yang menyatakan bahwa tingkat dukungan sosial siswa kelas XI SMK 

Negeri 1 Bantul menunjukkan bahwa siswa memiliki tingkat keberagaman atau 

dukungan sosial yang cukup atau sedang dapat dilihat dari ke empat aspek 

dukungan sosisal yaitu dukungan emosional, dukungan penghargaan, dukungan 

instrumental dan dukungan informatif. Didukung dengan hasil data tidak adanya 

siswa dengan presentase pada tingkat kategori rendah, hal tersebut menandakan 

tingkat dukungan sosisal di SMK Negeri 1 Bantul sudah cukup baik. 

Tabel 2. Hasil wawancara tentang perencanaan karir 

No. Narasumber Hasil Wawancara 

1. Citra Nurul Saat ini saya belum aktif mencari persyaratan kerja 

karena saya masih kelas X jadi saya ingin fokus ke 

sekolah terlebih dahulu. Perencanaan karir saya 

ingin langsung bekerja setelah lulus karena saya 

sudah mempunyai bekal ilmu akuntansi yang akan 

berguna kedepannya terutama dalam bidang 

wirausaha. Peluang  pencapaian saya sekitar 70%. 

2. Arini Rorinti Saat ini saya belum aktif mencari informasi tentang 

perguruan tinggi karena saya masih ingin fokus 

memperdalam materi yang diberikan oleh guru. 

Perencanaan karir saya setelah lulus sekolah ingin 

melanjutkan kuliah agar bisa menambah ilmu dan 

menambah kemampuan saya.  Peluang  pencapaian 

saya sekitar 75%.” 

3. Atina Nur Saya belum aktif, cuma kadang-kadang saja 

mencari informasi tentang persayaratan pekerjaan 

dan perguruan tinggi karena masih ingin fokus 

untuk belajar. Perencanaan karir saya ingin 

melanjutkan kuliah sambil membuka usaha, karena 

saya yakin ilmu akuntansi yang saya peroleh pasti 

akan berguna. Peluang  pencapaian saya sekitar 

65%. 

 

Berdasarkan hasil penelitian ini perencanaan karir siswa kelas X akuntansi 

di SMK N 1 Banyudono terdapat beberapa siswa yang sudah mempunyai 

gambaran keinginan dalam karirnya namun masih banyak yang belum bisa  

menentukan perencanaan karirnya ketika memasuki dunia kerja nantinya 

dikarenakan kebanyakan siswa masih ingin fokus ke sekolah terlebih dahulu atau 

fokus pada pembelajaran terlebih dahulu. Masing- masing perencanaan karir 
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siswa tersebut tentu dipengaruhi oleh faktor yang berbeda-beda. Hasil penelitian 

ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Elfa Kharisma (2018)  yang 

menyatakan bahwa tingkat kematangan karir siswa sebagian besar dalam kategori 

sedang yang berarti sebagian siswa masih belum memikirkan masa depan mereka 

dan belum banyak memiliki kesiapan dalam dunia  kerja.  Meski hanya beberapa 

siswa yang sudah memiliki  perencanaan karier dan masa depan  yang matang 

tetapi kematangan karier memang disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda. 

Dalam hasil penelitian ini terdapat beberapa faktor dukungan sosial perencanaan 

karir siswa kelas X Akuntansi di SMK N 1 Banyudono  diantaranya adalah 

lingkungan,  keluarga, dan kemauan diri sendiri. 

3.1 Keluarga  

Keluarga merupakan lingkungan utama dan pertama yang banyak memberikan 

pengaruh  bagi perkembangan anggota  keluarga, perilaku seseorang dalam 

memilih pekerjaan dan karir juga bisa dipengaruhi oleh keluarga, karena keluarga 

sebagai sarana paling mudah untuk mengarahkan dan memberikan informasi 

terutama dalam hal  karir, kebanyakan anak tumbuh dengan melihat profesi 

orangtua. Pada dasarnya kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu membuat 

anak setelah sekolah dituntut untuk membantu perekonomian keluarga agar dapat 

melanjutkan hidup sehingga memilih untuk bekerja daripada melanjutkan kuliah 

karena biaya pendidikan yang semakin hari kian meningkat sementara tuntutan 

kebutuhan juga semakin mendesak, tentu anak tidak ingin membebankan orangtua 

lagi sehingga ingin segera bekerja agar dapat membalas budi kepada orang tua.  

Hasil penelitian  di atas mendukung penelitian yang dilakukan oleh Agus 

Girianto (2017)  menyatakan bahwa sebagian besar siswa SMA Negeri 1 Kalasan 

mendapat pengaruh dari orang tua dan  keluarga. Pada umumnya para siswa 

merasakan kesulitan dan kebimbangan saat akan  menentukan pilihan dan 

seringkali pilihannya  tersebut  diarahkan  pada pilihan oranglain  yang dirasa 

cukup mengenal dirinya, seperti  keluarga dan  orangtua. Selain itu, hasil 

signifikansi  positif juga menunjukkan bahwasanya  tekanan  yang  dirasakan  

dapat mempengaruhi  beragam aspek   kehidupan sehari-hari. 
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3.2 Lingkungan 

Sebagai  makhluk sosial tentunya dalam  hidup tidak lepas dari pengaruh 

lingkungan, karena setiap manusia saling membutuhkan  satu sama lain. 

Lingkungan yang mempengaruhi kehidupan karir individu yaitu lingkungan 

kehidupan masyarakat yang dapat mempengaruhi karir seseorang dengan 

pengalaman yang telah dibagikan , melihat profesi tetangga membuat termotivasi 

untuk dijadikan pedoman karirnya. 

  Lingkungan teman sebaya pergaulan dengan teman sebaya akan 

memberikan timbal balik langsung terhadap kehidupan pendidikan dan karirnya. 

Adanya pengalaman dari seseorang membuat siswa menjadi terdorong untuk 

mewujudkan tujuan yang diinginkan. Dalam kehidupan masyarakat tentunya 

lingkungan sekitar mempunyai pengaruh sangat besar dalam proses pendidikan 

terutama pada generasi muda. Penelitian yang serupa dilakukan oleh Ghanis 

Yusanti (2016) yang menyatakan hasil penelitiannya bahwa dukungan dari orang-

orang terdekat siswa atau lingkungan sosialnya dapat membantu meningkatkan 

kematangan karir. 

3.3 Kemauan diri sendiri 

Memilih pekerjaan atau cita-cita karena kemauan sendiri bukanlah hal yang 

mudah dilakukan untuk sebagian orang, karena mereka yang telah diarahkan 

keluarga akan menganggap hal ini adalah hal yang sulit. Namun,  jika keinginan 

itu muncul dari kemauan diri sendiri maka untuk mencapainya akan  lebih 

semangat daripada keinginan berdasarkan  saran dari orang  lain. Pihak yang 

paling penting dalam pengembangan karir pastinya diri sendiri.  

Merencanakan karir adalah hal yang harus dilakukan dalam merencanakan 

masa depan. Tanpa rencana ibarat sesuatu itu tanpa arah atau tujuan. Untuk 

menggapai karir yang gemilang bukanlah hal yang mudah, perlu usaha, kerja 

keras, dan kemauan untuk terus belajar. Hidup sebagai remaja di era globalisasi 

tentunya tidak akan bisa menghindar dari perkembangan teknologi dan sebisa 

mungkin semua akan berusaha untuk menyesuaikan diri. Berbeda  halnya  dengan 

hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmawati(2016) bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi kecemasan karir pada siswa kelas XI akuntansi SMK  Negeri   1 
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Bantul seperti keyakinan diri, pengetahuan diri, dan minat dalam diri sebagai 

pendorong dalam  mengembangkan kemampuan dan dalam menambah 

pengetahuan mengenai karier yang sedang ditempuh.  

4. PENUTUP 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa dukungan sosial dalam perencanaan karir siswa kelas x 

akuntansi di SMK Negeri 1 Banyudono dapat memberikan makna positif bagi 

siswa karena dorongan dari keluarga, teman sebaya dan lingkungan terdekat dapat 

mengarahkan siswa dalam mencapai tujuan yang di inginkan. Orang tua menjadi 

salah satu sarana paling mudah untuk memberikan arahan dan  informasi terhadap 

karir siswa, adanya kasih sayang yang penuh dari orang tua membuat siswa 

merasa diperhatikan sehingga siswa termotivasi dalam mencapai apa yang di 

inginkan. Sedangkan teman sebaya juga dapat menumbuhkan motivasi serta 

memberikan timbal balik atas apa yang dilakukan dalam kelompok karena 

intensitas dan waktu yang dihabiskan bersama lebih banyak dalam  suatu aktifitas 

sehingga dapat membentuk pola fikir dalam perencanaan karir siswa. Tingkah 

laku yang diberikan orang-orang terdekat dalam lingkungan sosial dapat 

memberikan hal-hal yang berpengaruh pada tingkah laku penerimaannya, Siswa 

mendapat bantuan dalam bentuk dukungan emosional seperti perhatian, peduli 

dan semangat, penghargaan atas aspirasi yang dilakukan, mendapat bantuan 

langsung, dan informasi yang relevan dengan kebutuhannya. 
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