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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Peserta didik sekolah menengah atas berada pada masa remaja. Pada masa 

remaja terdapat tugas perkembangan yang berhubungan dengan karier dimasa 

depan yang harus dipenuhi yakni mengidentifikasi ragam alternatif pekerjaan, 

pendidikan, dan aktivitas yang mengandung relevansi dengan kemampuan diri 

(Departemen Pendidikan Nasional, 2008, hlm. 257). Super (dalam Fuhrmann, 1990, 

hlm. 443) menjelaskan bahwa tugas perkembangan karier yang harus diselesaikan oleh 

remaja adalah mengenal dan mampu membuat keputusan karier, memperoleh informasi 

yang relevan mengenai pekerjaan, kristalisasi konsep diri, serta dapat mengidentifikasi 

tingkat dan lapangan pekerjaan yang tepat. Pembuatan keputusan merupakan hal yang 

penting dalam kehidupan individu. Setiap individu pasti akan dihadapkan oleh 

pembuatan keputusan dalam hidupnya. Dalam hal ini Super (dalam Sharf, 2010) 

menitikberatkan pada proses perkembangan karier, proses ini diawali dengan 

perkembangan keputusan karier yang berada pada masa kanak-kanak. Pada masa 

ini mulai timbul rasa ingin tahu dan eksplorasi untuk mendapatkan informasi 

melalui pengamatan dari model yang berperan. Proses ini akan mengarah pada 

perkembangan minat karier dan konsep diri yang dihasilkan dari kemampuan untuk 

merencanakan karier. Perkembangan minat dan keterampilan akan berlanjut pada 

masa remaja.  

Pembuatan keputusan memegang peranan penting pada masa remaja karena 

akan mempengaruhi kehidupan remaja tersebut seperti pilihan teman, pilihan 

jurusan serta pemilihan karier kelak. Remaja sering membuat keputusan disertai 

kebingungan, ketidakpastian dan stress. Kebanyakan pengambilan keputusan 

dibuat oleh para remaja yang mengalami perubahan yang menyulitkan dan tak 

berguna (Santrock, 2003). Super (dalam Savickas, 2001, hlm. 53) menjelaskan 

bahwa individu dikatakan matang atau siap untuk membuat keputusan karier jika 

pengetahuan yang dimilikinya untuk membuat keputusan karier didukung oleh 

informasi yang kuat mengenai pekerjaan berdasarkan eksplorasi yang telah 

dilakukan. 
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Lewis (dalam Gati & Saka, 2001) berusaha meninjaunya dari kapabilitas 

remaja dalam membuat keputusan, dan mengemukakan bahwa kemampuan untuk 

membuat keputusan berkembang sesuai dengan peningkatan kebutuhan untuk 

membuat keputusan signifikan selama masa remaja. Namun pendapat ini kurang 

sesuai dengan fenomena yang terjadi di Indonesia baik di kota-kota besar maupun 

pedesaan. Sarwono (2005) mengamati gejala yang sama dari tahun ke tahun di 

Indonesia, yaitu lulusan SMA yang tidak tahu akan melanjutkan kemana. Banyak 

sekolah yang menggunakan jasa psikolog untuk melaksanakan tes bakat guna 

membantu peserta didik mengetahui setelah lulus sebaiknya melanjutkan ke 

fakultas atau jurusan apa maupun pekerjaan apa. Moesono (2001, hlm. 85) 

mengungkapkan bahwa peserta didik SMA tidak pernah betul-betul tahu apa yang 

diinginkannya, tidak terbiasa tertantang menggali informasi sampai tuntas, namun 

hanya bermodal informasi yang sebesar 40%, arahan dari orang tua, dan keberanian 

yang berisiko. Penelitian Moesono (2001, hlm. 83) juga menunjukkan bahwa dalam 

memilih jurusan di Perguruan Tinggi, peserta didik hanya memanfaatkan sedikit 

informasi yang dianggap penting bagi pemilihan jurusan dan tidak melakukan tahap 

terakhir dalam pembuatan keputusan, seperti sikap kritis dan kemungkinan 

mengubah strategi dengan memanfaatkan umpan balik.  

Individu yang tidak atau kurang memiliki kemampuan dalam membuat 

keputusan karier akan mengakibatkan berbagai permasalahan. Menurut Suherman 

(2009, hlm. 119-121) fenomena permasalahan peserta didik  yang mengacu pada 

teori perkembangan karier diantaranya adalah: 1) kurang mampu merencanakan 

karier dengan baik; 2) malas melakukan eksplorasi karier; 3) kurang/tidak 

memadainya pengetahuan mengenai pembuatan keputusan karier; 4) kurang/tidak 

memiliki pengetahuan atau informasi mengenai dunia kerja; 5) kurang memadainya 

pengetahuan tentang kelompok pekerjaan yang lebih disukai (knowledge of 

preferred occupational group); 6) tidak mampu mencapai realisme keputusan 

karier; 7) tidak memadainya orientasi karier; dan 8) adanya stereotype gender.  

Budiamin (2002, hlm. 260) meneliti peserta didik di SMA yang berada di 

kabupaten Bandung, salah satu temuannya mengungkap bahwa 90% peserta didik 

tingkat SMA menyatakan kebingungan dalam pemilihan karier di masa depan. 

Hasil penelitian Muslihuddin (1999) mengungkap bahwa secara keseluruhan 
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tingkat pencapaian tugas perkembangan karier peserta didik di SMK 12 Bandung 

belum optimal. Hal ini dilihat dari perolehan secara statistik dari aspek yang 

dikembangkan yaitu aspek pengetahuan karier (34,4%), mencari informasi 

(51,5%), perencanaan karier (54,5%), dan pengambilan keputusan karier (53,3%). 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Jamilah (2013) di kelas XII MAN 1 Bandung 

menunjukan bahwa kemampuan pembuatan keputusan karier peserta didik berada 

pada kategori sedang dalam aspek pengetahuan dan sikap. Gadassi dkk (2013, hlm. 

493-494) menyebutkan bahwa faktor yang dianggap menyebabkan kesulitan dalam 

membuat keputusan karier adalah  pemikiran yang psimis yang didalamnya 

meliputi bias kognitif, dan persepsi negatif mengenai pembuatan keputusan dan 

dunia kerja, kontrol diri pada saat membuat keputusan, pilihan karier dan hasil yang 

akan didapatkan. 

Salah satu upaya untuk menghindari permasalahan remaja dalam membuat 

keputusan karier adalah kontrol diri. Kontrol diri merupakan hal yang penting bagi 

setiap individu sebagai makhluk sosial yang hidupnya saling berketergantungan 

satu dengan yang lain. Menurut Louge (1995, hlm.7) “self control as the choice of 

the large, more delayed outcome”. Logue mendefinisikan kontrol dirisebagai suatu 

pilihan tindakan yang akan memberikan manfaat lebih besar dengan cara menunda 

kepuasan yang hanya sesaat.  

Serupa dengan pendapat Logue, Tangney dkk (dalam Moss, 2011) 

mengemukakan bahwa kontrol diri berhubungan dengan banyak hal positif. Seperti 

misalnya individu dengan kontrol diri yang tinggi akan lebih mudah meraih nilai 

akademik yang baik jika dibandingkan dengan individu dengan kontrol diri yang 

rendah. Ketika tingkat kontrol diri tinggi, individu tidak mungkin mengalami 

beragam permasalahan pribadi dan tidak mudah terprovokasi atau terpengaruhi oleh 

stimulus yang datang dari dalam maupun dari luar dirinya. Mereka mampu 

menunda kesenangan sesaat demi kesenangan yang lebih besar di akhir. Individu 

yang memiliki kontrol diri yang tinggi akan mampu mengendalikan perilaku pada 

suatu keadaan yang kurang menyenangkan. Selain mampu mengendalikan perilaku, 

inividu yang memiliki kontrol diri yang tinggi juga dapat mengendalikan 

pemikirannya dari beragam informasi yang didapatkan. Mereka cenderung menilai 

suatu peristiwa ataupun informasi secara positif dan subjektif. Kemudian mereka 
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juga mampu memilih tindakan yang akan diambil berdasarkan keyakinan dirinya 

dan tindakannya tidak mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain. 

Penelitian yang dilakukan oleh Shohibullana (2014, hlm. 55) mengenai 

kontrol diri di dua sekolah yakni SMAN 8 Malang dan SMAN 1 Pagak menunjukan 

bahwa peserta didik di SMAN 8 Malang memiliki tingkat kontrol diri yang 

bervariasi yakni peserta didik yang memiliki kontrol diri pada kategori tinggi 

sebanyak 57,5%, dan peserta didik yang memiliki kontrol diri pada kategori rendah 

sebanyak 42,5%. Sementara itu peserta didik di SMAN 1 Pagak yang memiliki 

kontrol diri pada kategori tinggi sebanyak 50,3%, sedangkan peserta didik yang 

memiliki kontrol diri pada kategori rendah sebanyak 49,7%. Dari hasil penelitian 

tersebut dapat terlihat peserta didik dari dua sekolah memiliki tingkat kontrol diri 

yang tinggi yakni mampu mengendalikan diri dengan indikator mampu menunda 

kesenangan sesaat. 

Menurut Zulkaida (2007, hlm. 2), peserta didik dengan kontrol diri yang 

tinggi cenderung menganggap bahwa kemampuan (ability), keterampilan (skill), 

dan usaha (efforts) akan lebih menentukan pencapaian dalam hidup mereka, 

termasuk pencapaian kariernya. Peserta didik akan mengembangkan usahanya 

untuk meningkatkan keterampilan kerja maupun kemampuan akademik yang 

mereka miliki dalam rangka meraih karier yang mereka inginkan, serta berusaha 

mengatasi hambatan yang mereka hadapi dalam rangka pencapaian karier. 

Kemampuan akademik dan keterampilan kerja yang tinggi akan membuat peserta 

didik membentuk aspirasi karier yang lebih mantap. Aspirasi karier yang mantap, 

akan membuat individu lebih serius dalam mencari informasi mengenai karier dan 

menyesuaikan antara kemampuan dan minat yang dimiliki dengan pemahaman 

mengenai karier, sehingga akhirnya mampu membuat keputusan karier yang tepat. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yuan (1998, hlm. 67) menyatakan bahwa 

pengaruh paling utama dalam membuat keputusan karier peserta didik di Shanghai, 

Edinburg, dan Hongkong adalah pengaruh dari orang tua dan kemudian diikuti 

dengan pengaruh teman. Penelitian tersebut menyiratkan bahwa remaja masih 

memiliki kontrol diri yang rendah dalam pembuatan keputusan karier dengan ciri 

yakni masih terpengaruh oleh orang tua dan teman. Banyak peserta didik terpaksa 

mengikuti keinginan orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke universitas 
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ataupun ke jurusan tertentu walaupun mereka merasa tidak memiliki kemampuan 

yang memadai dalam bidang atau jurusan yang diinginkan oleh orang tua. 

Bernardelli dkk (Lease, 2004, hlm. 240) menyebutkan bahwa terdapat hubungan 

yang positif antara kendali diri dan pembuatan keputusan karier. Hasil karier sangat 

dipengaruhi oleh kendali individu atas tindakan individu itu sendiri dan dipengaruhi 

pula oleh kekuatan di luar kendali individu misalnya pengaruh dari keluarga. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Latar belakang penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya 

menggambarkan permasalahan kontrol diri dan pembuatan keputusan karier remaja 

atau peserta didik sekolah menengah atas. Pentingnya kontrol diri dalam pembuatan 

keputusan karier ialah agar peserta didik mapu memilih pendidikan lanjutan 

ataupun bekerja setelah tamat SMA dengan mempertimbangkan berbagai 

informasi, minat, bakat, kepribadian, dan lain sebagainya. Peserta didik yang 

memiliki kontrol diri yang rendah akan cenderung terburu-buru dalam membuat 

keputusan tanpa mempertimbangkan berbagai hal seperti tanggungjawab dan 

konsekuensi yang akan didapatkan. Jika peserta didik memiliki kontrol diri yang 

rendah dalam membuat keputusan, maka akan mengakibatkan berbagai 

permasalahan di kemudian hari seperti malas untuk melaksanakan kewajiban, 

bertindak agresif, dan dapat terjadi kegagalan dalam pendidikan maupun pekerjaan 

Berdasarkan studi pendahuluan berupa pengamatan dan wawancara yang 

telah dilakukan dengan guru bimbingan dan konseling SMAN 12 Bandung 

ditemukan adanya fenomena menganai peserta didik kelas XII SMAN 12 Bandung 

Tahun Ajaran 2015/2016 yang kebingungan memilih karier setalah tamat SMA 

karena perbedaan keinginan diri dan tuntutan orang tua serta mudahnya peserta 

didik terpengaruh oleh lingkungan sekitar yang mengakibatkan peserta didik 

kurang optimal dalam membuat keputusan karier. Berdasarkan penjelasan dari latar 

belakang masalah, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1) Bagaimana gambaran umum kemampuan kontrol diri peserta didik kelas XII 

SMA Negeri 12 Bandung Tahun ajaran 2015/2016? 

2) Bagaimana gambaran umum pembuatan keputusan karier peserta didik kelas 

XII SMA Negeri 12 Bandung Tahun ajaran 2015/2016? 
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3) Seberapa besar kontrol diri berkontribusi dengan pembuatan keputusan karier 

peserta didik kelas XII SMA Negeri 12 Bandung Tahun ajaran 2015/2016?   

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan umum 

yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui kontribusi kontrol diri 

terhadap pembuatan keputusan karier peserta didik kelas XI SMA Negeri 12 

Bandung Tahun ajaran 2015/2016. Adapun tujuan khusus yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah:  

1) Mendeskripsikan gambaran kontrol diri peserta didik kelas XI SMA Negeri 12 

Bandung Tahun ajaran 2015/2016 

2) Mendeskripsikan gambaran pembuatan keputusan peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 12 Bandung Tahun ajaran 2015/2016 

3) Mengetahui seberapa besar kontrol diri berkontribusi terhadap pembuatan 

keputusan karier peserta didik kelas XI SMA Negeri 12 Bandung Tahun ajaran 

2015/2016 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini meliputi: 

1) Manfaat praktis 

Manfaat praktis yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a) Menambah pengetahuan kepada semua pihak mengenai gambaran kontrol 

diri peserta didik kelas XI SMA Negeri 12 Bandung Tahun ajaran 

2015/2016 

b) Memberikan masukan kepada pihak sekolah maupun pihak bimbingan 

dan konseling dalam rangka memfasilitasi peserta didik kelas XI SMA 

Negeri 12 Bandung Tahun ajaran 2015/2016 dalam memenuhi tugas 

perkembangannya terutama kontrol diri dan pembuatan keputusan karier.  

2) Manfaat teoretis 

Manfaat teoretis yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebaagai 

berikut: 
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a) Menambah wawasan semua pihak mengenai kontrol diri 

1.5 Memperluas bidang kajian dasar konseptual mengenai kontrol diri dalam 

pengaruhnya terhadap pembuatan keputusan karierStruktur Organisasi 

Penelitian 

b) Susunan penulisan skripsi ini terbagi ke dalam lima bab. BAB I yakni 

pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi 

penelitian. BAB II yakni kajian pustaka. BAB III yakni metode penelitian 

yang terdiri dari desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

Devinisi Operasional Variabel (DOV), instrumen penelitian, 

pengembangan kisi-kisi instrumen penelitian, prosedur penelitian, dan 

prosedur dan teknik pengolahan data. BAB IV yakni temuan dan 

pembahasan serta implikasi bagi bimbingan dan konseling, dan BAB V 

yakni simpulan dan rekomendasi. 

 

 


