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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manusia dalam hidupnya melewati tahapan perkembangan karir. 

Super (1997) mengungkapkan bahwa terdapat lima tahapan perkembangan 

karir dalam diri seorang individu, yaitu growth (0-15 tahun), exploration (15-

24 tahun), establishment (25-44 tahun), maintenance (45-64 tahun), dan 

disengagement (65 tahun ke atas) (Brown, 2002). Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan karakteristik individu pada tahap establishment sebagai 

subjek dengan usia produktif. Karena menurut Super (1997) pada tahap 

establishment individu mempunyai tujuan untuk menyeimbangkan dunia 

dalam dirinya dan dunia di luar dirinya. Individu akan memulai bekerja untuk 

menghidupi diri sendiri dan berusaha memberikan kontribusi untuk membuat 

kehidupan bagi dirinya dan lingkungan sehingga ia akan berusaha untuk 

melakukan stabilisasi karirnya (Brown, 2002). Pada proses melakukan 

stabilisasi karir, individu membutuhkan kemampuan seperti kepemimpinan, 

kreativitas, dan kerja keras. Selain itu juga individu dituntut untuk 

menunjukkan sikap yang positif dan kebiasaan produktif dalam bekerja 

(Brown, 2002).   

Orang-orang yang sukses dalam karirnya tidak hanya dikarenakan oleh 

kemampuan yang ia miliki, namun juga karena cara berpikirnya. Pemahaman 

mengenai cara berpikir ini dapat membantu individu dalam menentukan 

prioritas dalam beraktivitas, sehingga cara berpikir merupakan faktor penting 

dalam menentukan kemampuan-kemampuan seseorang. Menurut Mirzaei 

(2011) tidak saling melengkapinya antara cara berpikir dan tugas yang 

diberikan di dunia karir dapat membawa individu menuju kegagalan 

(Hosainzadeh & Mohammadi, 2015).    
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Salah satu faktor yang menentukan bagaimana jalannya potensi, 

keunikan, dan ide-ide individu adalah gaya berpikirnya (Belaousova, 2014). 
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Gaya berpikir merupakan pilihan cara berpikir, bagaimana individu 

menggunakan potensi yang ia miliki (Hosseini, Etebarian, dan Zamani, 2013). 

Gaya Berpikir tidak ada baik atau buruk. Setiap gaya berpikir memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing. Melalui gaya berpikirnya individu 

dapat menciptakan inovasi dan keunikan pada karakter seseorang. Ini artinya 

setiap individu dengan gaya berpikir apapun berpotensi karena ia memiliki 

kemampuan untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan tugasnya namun ia 

akan melakukannya dengan caranya sendiri (Belaousova, 2014). 

Anthony F Gregorc membangun teori gaya berpikir berdasarkan 

gagasan mengenai perbedaan dan bagaimana cara individu mengorganisasikan 

ruang dan waktu. Kemudian ia mengklasifikasikan gaya berpikir individu 

berdasarkan dua hal, yaitu konkret atau abstrak, dan berurutan atau random 

yang menghasilkan empat gaya berpikir yang pertama concrete sequential, 

kedua abstract sequential, ketiga abstract random, dan keempat concrete 

random (Gregorc, 1982). Alat ukur dari Anthony F Gregorc disebut Gregorc 

Delineator Style (GDS) yang dirancang untuk membantu orang dewasa dalam 

mengidentifikasi dan mengenali gaya berpikir mereka sendiri dengan 

menerima dan menyatakan informasi efisien dan biaya yang efektif (Gregorc, 

1982). Penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan gaya berpikir dengan 

kepribadian.  

Dr. Vineeta (2014) meneliti hubungan gaya berpikir dan tipe 

kepribadian pada remaja di India. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

hanya terdapat sepasang tipe yang memiliki hubungan positif, sedangkan tipe-

tipe kepribadian dan tipe gaya berpikir lainnya tidak menunjukkan hubungan 

yang signifikan. Sebelum penelitian Dr. Vineeta, terdapat penelitian terdahulu 

mengenai hubungan tipe kepribadian dan gaya berpikir yang dilakukan oleh 
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Zhang pada tahun 2000 dan 2002, dan penelitian sebelumnya juga pernah 

dilakukan oleh David dan Feldhusen pada tahun 1999. Setiap peneliti 

menggunakan teori-teori tipe kepribadian dan tipe gaya berpikir yang berbeda. 

Namun untuk penelitian Zhang, David dan Feldhusen sudah tidak dapat 

digunakan sebagai referensi karena waktu penelitian yang sudah lama, lebih 

dari 5 tahun kebelakang.  

Kepribadian merupakan gambaran dari kecenderungan individu ketika 

berada dalam berbagai aspek kehidupannya. Setiap orang memiliki 

kecenderungan tertentu dalam bekerja, bertindak, makan dan bahkan 

berperilaku. Hal inilah yang menimbulkan perbedaan perilaku pada orang-

orang yang berinteraksi dengan kita (Bolhari & Dasmah, 2012). Kepribadian 

dapat mempengaruhi cara indvidu dalam pendekatannya terhadap pekerjaan, 

dimana individu cenderung mempertahankan kestabilan, dan dukung eksternal 

serta bergerak ke arah tujuannya (McTurk & Shakespeare-Finch, 2006).  

Carl Gustav Jung pada tahun 1934 mengungkapkan kepribadian 

adalah realisasi tertinggi dari keistimewaan bawaan makhluk hidup. Hal ini 

merupakan tindakan keberanian tinggi dalam menghadapi kehidupan, 

penegasan mutlak dari semua konstitusi individu, adaptasi yang paling sukses 

terhadap kondisi universal dari keberadaan dengan kemungkinan kebebasan 

terbesar untuk penentuan nasib sendiri (Halls & Lindzey, 1985). Jung juga 

mengklaim bahwa perilaku manusia dapat diprediksi dan diklasifikasikan 

(Bolhari & Dasmah, 2012). Jung mengembangkan teorinya terkait pada 

pendekatan kehidupan individual, cara individu peduli pada lingkungannya, 

dan cara individu menyimpulkan dunia (Kuipers. dkk, 2009). Teori Jung 

dikembangkan oleh Isabel dan Katharine Briggs yang menghasilkan alat ukur 

MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) berdasarkan empat dimensi dikotomi 
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yang membentuk tipe kepribadian extravert, introvert, thinking, feeling, 

sensing, intuition, perceiving, dan judging (Greasle & Bocarnea, 2013) 

MBTI dapat dikatakan sebagai alat ukur yang paling sering digunakan 

untuk indikasi kecenderungan personal dan perbedaan kepribadian, khususnya 

di United Kingdom dan United Stated (Kuipers, dkk., 2009), dan menurut 

Centre for Application of Psychological Type (2013) MBTI telah digunakan 

untuk melihat kepribadian oleh lebih dari dua juta orang per tahun (Sterling, 

2014). MBTI juga merupakan sebuah tes objektif dengan pertanyaan 

situasional sederhana (Bolhari & Dasmah, 2012). MBTI juga 

mendeskripsikan bagaimana pendekatan responden terhadap lingkungan 

secara intelektual dan tingkah laku, dan juga bagaimana pemrosesan 

informasi. Hasil MBTI pun menunjukkan level tertinggi yang 

mengindikasikan kecenderungan tipe seseorang (Inscape Publishing, 1996). 

Berdasarkan paparan penjelasan di atas, seseorang dengan tipe 

kepribadian tertentu akan mungkin memiliki tipe gaya berpikir tertentu pula, 

meskipun pada beberapa penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan 

yang signifikan diantara keduanya. Misalnya, seseorang dengan tipe 

kepribadian dominan sensing dan judging dengan karakteristik menerima 

informasi yang sesuai realitas dan hidup terencana, teratur akan memiliki 

kecenderungan tipe gaya berpikir concrete sequential dimana ia akan berpikir 

secara konkret dan teratur. Begitu pula dengan tipe kepribadian lainnya 

memiliki kecenderungan tipe gaya berpikir tertentu sesuai dengan 

karakteristik masing-masing.  

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti akan meneliti mengenai 

kontribusi kepribadian terhadap gaya berpikir pada subjek usia produktif yang 

berada di wilayah Bandung dan sekitarnya. Kontribusi dalam penelitian ini 

adalah pengaruh yang akan diberikan variabel kepribadian terhadap variabel 
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gaya berpikir. Sehingga hasil penelitian akan dapat menjelaskan sejauh mana 

hubungan kedua variabel penelitian melalui kontribusi yang akan diteliti. 

Peneliti menggunakan teori tipe gaya berpikir dari Anthony F Gregorc dan 

teori tipe kepribadian dari Jung yang dikembangkan oleh Isabel dan Katherine 

Briggs. 

 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan dalam pertanyaan penelitian : 

“Apakah ada kontribusi kepribadian terhadap gaya berpikir pada usia 

produktif?” 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan penelitian maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui kontribusi kepribadian terhadap gaya berpikir pada usia produktif. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Menambah wawasan mengenai teori kepribadian dan gaya berpikir serta 

kontribusi kedua teori tersebut ditinjau pada subjek dengan usia 

produktif. 

b. Memberikan sumbangan referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama 

terhadap penelitian yang berkaitan dengan kepribadian dan gaya berpikir. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pembaca 

dalam memahami kepribadian dan gaya berpikir diri sendiri, lingkungan 

terdekat seperti keluarga, teman dekat, sahabat maupun lingkungan kerja 

seperti rekan kerja, bawahan maupun atasan kerja.  

E. Sitematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

- Bab  1 Pendahuluan 
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Bab ini berisi tentang latar belakang, masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

- Bab  2 Kajian Pustaka 

Bab ini berisi tetang tinjauan teoritis yang mendasari penelitian, yaitu 

gaya berpikir, kepribadian, dan usia produktif. Kemudian terdapat 

kerangka berpikir penelitian dan hipotesis penelitian.  

- Bab 3 Metode  Penelitian 

Bab ini berisi tentang rincian desain penelitian, variabel penelitian, 

responden penelitian, metode pengumpulan data, penyusunan alat 

ukur, dan prosedur penelitian.  

- Bab 4 Hasil dan Pembahasan 

Bab ini berisi tentang hasil penelitian dan interpretasi hasil penelitian. 

- Bab 5 Kesimpulan dan Rekomendasi 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomndasi yang dapat 

diberikan untuk perbaikan penelitian selanjutnya. 

 


