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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian  

Remaja, dalam hal ini pelajar dipandang sebagai generasi muda yang 

memegang peranan penting sebagai generasi penerus dalam pembangunan 

masyarakat, bangsa, dan negara. Remaja sebagai salah satu sumber daya manusia 

merupakan salah satu kunci bagi perubahan masyarakat. Oleh karena itu, ditengah 

sempitnya lapangan pekerjaan, diharapkan para remaja mampu meningkatkan 

motivasinya untuk memiliki kualitas yang unggul. 

Ketika masa remaja, seringkali memikirkan minat terhadap karir. Remaja 

mulai merencanakan dan menyusun ide pekerjaan yang menurutnya sesuai dengan 

minatnya dan mulai mengembangkan konsep diri mengenai pekerjaan tersebut 

yang berimplikasi terhadap keputusan  pemilihan studi lanjutan (Hurlock, 2004). 

Perkembangan karir tampak maju pesat pada masa remaja dan merupakan 

dinamika yang penting di SMA. Ketika remaja telah menyelesaikan pendidikan 

formalnya, maka langkah selanjutnya adalah mencari pekerjaan yang sesuai 

dengan latar belakang pendidikannya masing-masing. Agar para remaja dapat 

memilih karir yang tepat, dalam hal ini adalah keputusan tentang pendidikan 

lanjutan, mereka memerlukan tingkat kematangan karir yang baik, karena tingkat 

kematangan karir akan mempengaruhi kualitas pemilihan karir (Miller dan 

Michell dalam Seligman, 1994). 

Persiapan dalam pemilihan karir merupakan salah satu tugas perkembangan di 

masa remaja. Pada masa ini, mempersiapkan karir ekonomi dimulai sejak masa 

sekolah. Karir dapat berawal dari pemilihan suatu bidang pekerjaan, sementara itu 

suatu bidang pekerjaan biasanya dimulai dari suatu jenjang pendidikan. Remaja 

pada masa ini dihadapkan pada situasi dimana mereka diharuskan membuat 

pilihan karir tanpa memiliki banyak pengalaman aktual (Newman & Newman, 

1979). Siswa SMA mulai memikirkan masa depan mereka secara bersungguh-

sungguh (Hurlock, 2004). Dengan demikian pada saat menempuh pendidikan 

SMA remaja harus menentukan pilihannya. 
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Brown & Brooks (1996) mendefinisikan kematangan karir sebagai kesiapan 

kognitif dan afektif dari individu untuk mengatasi tugas-tugas perkembangan yang 

dihadapkan kepadanya. Kematangan karir akan berdampak pada kesiapan 

seseorang untuk membuat pilihan karir termasuk di dalamnya pilihan mengenai 

studi lanjutan. Sedangkan menurut Super (2001) kematangan karir adalah 

keberhasilan dan kesiapan remaja untuk memenuhi tugas-tugas yang terorganisir 

yang terdapat dalam setiap tahap perkembangan karir. 

Salah satu segi dari perkembangan karir remaja yang dimaksud adalah 

perencanaan karir pada remaja. Sehingga di dalamnya termasuk juga pemilihan 

jenis pendidikan lanjutan yang diminati. Pada kenyataannya, ada sebagian remaja 

yang tidak mampu membuat rencana karir yang tepat dan sesuai dengan tahap 

perkembangan karirnya. Erikson ( 1998 ) mengatakan bahwa ketidakmatangan 

dalam perencanaan karir adalah masalah terpenting yang dihadapi remaja. 

Berdasarkan hasil penelitian longitudinal yang dikemukakan oleh Super, 

(1996) yang mengikuti perkembangan sejumlah siswa kelas XI menunjukan 

bahwa terdapat berbagai ciri kematangan karir, seperti perencanaan, penerimaan 

tanggung jawab, dan kesadaran mengenai aspek-aspek pekerjaan yang disukai, 

masih tidak beraturan dan tidak stabil pada masa SMA. Padahal semestinya, siswa 

SMA diharapkan mampu memegang tanggung jawab dalam perencanaan karir 

serta konsekuensi-konsekuensinya, memiliki kesiapan untuk memenuhi syarat 

memasuki dunia pekerjaan yang diminatinya dengan mengambil mata pelajaran 

yang sesuai dengan pendidikan kooperatif, memiliki kesiapan untuk memenuhi 

syarat bagi pendidikan pasca sekolah lanjutan dengan mengambil mata pelajaran 

yang diperlukan oleh tipe program dan lembaga yang diinginkan seperti 

perguruan tinggi, perdagangan, perusahaan dan secara sistematis mampu menguji 

realitas pilihan-pilihan karir dengan menghubungkannya dengan hasil belajar 

dalam mata pelajaran saat ini. 

Ginzberg (dikutip Marliyah, dkk., 2004) mengatakan sesuai dengan tahap 

perkembangan karir remaja, remaja usia 15-18 tahun sudah dapat memperluas 

pandangan mengenai pekerjaan, mengetahui jenis pekerjaan apa yang cocok untuk 

mereka nantinya sehingga mereka lebih sadar akan faktor-faktor yang terlibat 
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dalam perencanaan karir dan mengembangkan konsep diri yang lebih jelas dan 

tepat. Adanya kebutuhan untuk menentukan masa depan lebih terasa, sehingga 

mendorong remaja menjadi lebih cenderung melihat ke masa depan dan 

mengantisipasi gaya hidup yang akan mereka jalani di masa yang akan datang. 

Hasil awal wawancara dengan lima orang siswa SMA 1 Sukabumi, yang 

terdiri dari tiga orang ramaja yang duduk di kelas XI, XII SMA masih mengalami 

kebingungan hendak melanjutkan kemana atau mengambil jurusan apa di 

perguruan tinggi karena belum memikirkannya. Jawaban lainnya saat ditanya jika 

sudah lulus ingin melanjutkan kuliah dimana, siswa tersebut menjawab kalau 

masih mengalami kebingungan dan tidak tahu hendak mengambil jurusan yang 

sesuai untuk dirinya. Saat ini remaja tersebut sudah memilih jurusan IPA, namun 

dia masih belum yakin dengan pilihannya karena dia tidak tahu setelah lulus ingin 

melanjutkan sekolah kemana dan masih ragu apakah jurusan IPA sesuai untuk 

dirinya. 

Patton & Creed (2001) menyimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi 

kematangan karir seseorang yaitu komitmen terhadap karir, nilai kerja, efikasi 

diri, self esteem, gender, dan kemampuan memutuskan pilihan karir.Sedangkan 

Crites (1978) mengatakan kematangan karir seseorang dipengaruhi oleh 

pengetahuan akan diri, pengetahuan tentang pekerjaan, kemampuan 

merencanakan langkah merencanakan karir yang diharapkan, dan kemampuan 

dalam memilih pekerjaan. Pendapat lain dari Super (2001) mengatakan bahwa 

pemilihan karir merupakan implimentasi dari pemahaman diri dalam ketersediaan 

lapangan kerja, salah satu aspek dalam pemilihan karir yang memiliki hubungan 

relevan untuk mempelajari kematangan karir individu adalah efikasi diri. 

Sedangkan Menurut Partino (2006) kematangan karir dipengaruhi oleh beberapa 

faktor yaitu pelayanan konseling, persepsi tentang pilihan studi, nilai-nilai 

kehidupan, efikasi diri, dan kemampuan akademis. Menurut Super (1990) dan 

Westbrook (1983) terdapat kemungkinan seseorang kurang percaya dengan 

kemampuannya sendiri untuk membuat karir tertentu atau keputusan karir. 

Perasaan ragu-ragu dan tidak dapat menentukan serta memutuskan pilihan untuk 

memasuki dunia kerja, salah satunya diakibatkan karena tidak memiliki keyakinan 
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terhadap kemampuan dirinya sendiri. Disposisi tersebut oleh Bandura (1977) 

disebut efikasi diri, yang dapat diartikan sebagai keyakinan individu bahwa 

dirinya mampu melakukan sesuatu dalam situasi tertentu dengan berhasil( 

Bandura, 1977).  

Santrock (2003) mendefinisikan efikasi diri sebagai keyakinan yang dimiliki 

individu, tentang kemampuan yang dimilikinya untuk menghadapi tugas atau 

situasi tertentu. Efikasi diri memiliki peran penting dalam mempengaruhi berbagai 

usaha yang dilakukan seseorang, seberapa besar usahanya dan memprediksi 

keberhasilan yang akan dicapai (Jensen, 1993). 

Menurut Schunk (dikutip Pajares, 2006) efikasi diri mempengaruhi siswa 

dalam memilih kegiatannya termasuk mempersiapkan pilihan karirnya. Siswa 

dengan efikasi diri yang rendah mungkin menghindari mata pelajaran yang 

banyak tugasnya, khususnya untuk tugas-tugas yang banyak tantangan atau 

memiliki kesulitan yang tinggi, sedangkan siswa dengan efikasi diri yang tinggi 

mempunyai keinginan besar untuk mengerjakan tugas-tugasnya. 

Bandura (1994) mengatakan bahwa efikasi diri memiliki konstribusi besar 

terhadap motivasi seseorang. Seperti halnya dalam memilih karir, seseorang perlu 

merumuskan tujuan dengan kata lain target untuk dirinya, sejauh mana orang 

memperjuangkan target tersebut, sekuat apa seseorang tersebut mampu mengatasi 

kesulitan yang muncul, dan setangguh apa orang itu bisa menghadapi 

kegagalannya (Bandura, 1994). Efikasi diri yang baik akan menjadi penentu 

keberhasilan seseorang dalam menjalankan tugas. Mereka lebih mempunyai 

semangat untuk belajar, lebih memiliki dorongan yang kuat untuk bekerja  lebih 

giat, lebih bisa bertahan dalam mengatasi kesulitan dan lebih mampu mencapai 

level prestasi yang lebih tinggi (Bandura, 1994).  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan lima orang siswa kelas XI dan 

XII SMA jurusan IPA. Dua orang siswa yang pada saat ini duduk di kelas XII 

mengatakan bahwa mereka tidak yakin dengan kemampuan diri mereka karena 

tidak menguasai beberapa mata pelajaran penting di dalam jurusan IPA seperti 

fisika dan kimia. Hal ini dialami oleh sebagian besar siswa dikarenakan 

kurangnya keyakinan dalam diri mereka tentang apa yang dapat mereka lakukan 
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dan apa yang menjadi kemampuan mereka. Tiga orang siswa lain yang berada di 

kelas XI, sekarang ini mereka memilih jurusan IPA karena mereka merasa akan 

memiliki kesempatan yang lebih luas dibandingkan apabila memilih jurusan lain, 

selain itu banyaknya teman yang memilih jurusan IPA juga menjadi alasan 

mengapa siswa-siswa tersebut memilih jurusan IPA. Fenomena yang terjadi pada 

siswa SMA Negeri 1 Sukabumi ini mengarah kepada apa yang disebut dengan 

efikasi diri rendah. Bandura (1997) mengungkapkan bahwa keyakinan seseorang 

akan kemampuan yang dimilikinya menimbulkan dampak yang beragam. 

Keyakinan tersebut akan mempengaruhi tindakan yang akan dilakukan, besarnya 

usaha, ketahanan dalam menghadapi rintangan dan kegagalan, pola pikir, stress, 

dan depresi yang dialami. Pengaruh-pengaruh tersebut bisa menurunkan efikasi 

diri pada siswa SMA tersebut. 

Beberapa fenomena lain dikalangan pelajar yang menunjukan adanya gejala 

rendahnya efikasi diri. Penelitian di Amerika oleh Smith & Grinder (Handayani, 

2000) menunjukan sekitar 40 persen siswa laki-laki dan 30 persen siswa 

perempuan mengaku mengalami kesulitan penyesuaian ketika berada di awal 

semester kelas XI. Para pelajar yang sering merasa rendah diri dan tidak yakin 

pada dirinya akan merasa tidak nyaman menjalani tugas-tugas yang dibebankan 

pada dirinya seperti halnya terdapat dalam fenomena diatas. Keyakinan seseorang 

bahwa dirinya akan mampu melaksanakan tingkah laku yang dibutuhkan dalam 

suatu tugas yang didasari oleh batas-batas kemampuan dirasakan akan menuntun 

para pelajar berfikir mantap dan efektif. 

Penelitian lain di Indonesia oleh A.A Masdiah Widianti & Adijanti Marheni, 

(2013) menunjukan adanya efikasi diri yang rendah setelah dilakukan wawancara 

terhadap remaja yang berusia pertengahan yang memiliki IQ superior namun tidak 

menunjukan adanya prestasi belajar yang ditunjukannya. Prestasi belajar siswa 

dapat menunjang kemampuan seseorang untuk menyelesaikan tugas-tugas 

perkembangan karir pada perkembangan khas tertentu. Hal ini dikakarenakan 

kurangnya keyakinan untuk melaksanakan sesuatu yang diinginkan maka ia  tidak 

akan berusaha mewujudkannya Bandura (1997). 
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Pemaparan latar belakang diatas menunjukan adanya berbagai permasalahan 

tentang kematangan karir yang berkaitan dengan efikasi diri. Berdasarkan 

permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti hubungan antara 

kematangan karir dengan efikasi diri pada remaja SMA Negeri 1 Sukabumi. 

Mengacu pada rumusan permasalahan ini maka peneliti melakukan penelitian 

tentang hubungan antara kematangan karir dengan efikasi diri pada remaja SMA 

Negeri 1 Sukabumi.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan, maka dapat dirumuskan:  

1. Bagaimana kematangan karir pada siswa Kelas XII SMA Negeri 1 

Sukabumi? 

2. Bagaimana efikasi diri pada siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Sukabumi? 

3. Bagaimana hubungan antara kematangan karir dengan efikasi diri pada 

siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Sukabumi? 

C. Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan permasalahan yang dikemukakan, maka tujuan 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui kematangan karir siswa kelas XII SMAN 1 

Sukabumi. 

2. Untuk mengetahui efikasi diri siswa SMAN 1 Sukabumi 

3. Untuk mengetahui adanya hubungan antara kematangan karir dengan 

efikasi diri pada siswa Kelas XII SMA Negeri 1 Sukabumi. 

D. Manfaat Penelitian  

Kegunaan penelitian ini, peneliti uraikan dalam dua bagian yaitu, kegunaan 

secara teoritis dan kegunaan secara praktis. 

1. Kegunaan Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian ini, peneliti berharap agar penelitian ini dapat 

dihasilkan sebagai dasar pendukung kesimpulan awal dan dapat dijadikan sebagai 

bahan kerja yang relevan bagi para peneliti selanjutnya. 
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2. Kegunaan Secara Praktis 

Kegunaan praktis penelitian ini terdiri atas tiga bagian yaitu, manfaat bagi 

siswa, sekolah dan peneliti. 

a. Bagi siswa 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi hal-hal 

yang dapat menghambat kematangan karir, menghambat efikasi diri dan 

kemudian memperbaiki nya. 

b. Bagi sekolah  

Sebagai bahan kajian selanjutnya mengenai kebutuhan yang harus 

dipenuhi oleh pihak sekolah terkait hal-hal yang dapat menunjang bagi 

kematangan karir dalam rangka mencetak para siswa yang unggul. 

c. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi bagi 

penelitian selanjutnya. 

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Adapun urutan penulisan skripsi adalah sebagai berikut: 

1. Bagian Awal 

Bagian awal skripsi ini terdiri dari judul, abstrak, lembar 

pengesahan, pernyataan, kata pengatar, daftar isi, daftar tabel, daftar 

gambar dan daftar lampiran. 

2. Bagian Isi 

Bagian penelitian ini terdiri dari lima (5) bab yang isinya sebagai 

berikut: 

BAB I: PENDAHULUAN 

 Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan 

masalah,penjelasan istilah, tujuan penelitian, dan manfaat 

penelitian. 
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BAB II: KAJIAN PUSTAKA 

 Berisi tentang deskripsi mengenai variabel penelitian yaitu 

mengenai kematangan karirdan pengaruhnya terhadap efikasi 

diri,hipotesis dan kerangka pemikiran. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Berisi tentang uraian metode dan teknik pengumpulan data, 

keabsahan data dan teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai hasil penelitian 

dan pembahasan. 

BAB V: KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

  Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 

3. Bagian Akhir 

Bagian akhir dari skripsi ini berisikan daftar pustaka, lampiran-

lampiran dan riwayat hidup penulis. 


