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PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis dengan judul “ANALISIS 

KEMAMPUAN PEMBUATAN KEPUTUSAN KARIER DAN FAKTOR-

FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA SERTA IMPLIKASINYA 

BAGI PENGEMBANGAN PROGRAM BIMBINGAN DAN 

KONSELING (Studi Kasus di Kelas X SMA Negeri 21 Bandung Tahun 

Ajaran 2017/2018)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya 

sendiri. Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-

cara yang tidak sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat 

keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi 

yang dijatuhkan kepada saya apabila di kemudian hari ditemukan adanya 

pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian 

karya saya ini. 
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KATA PENGANTAR 

Bismillahirrahmaanirrahim. 

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena 

hanya dengan rahmat, kehendak, dan anugerah-Nya akhirnya penulis dapat 

menyelesaikan skripsi ini 

Tesis ini difokuskan pada analisis kemampuan npembuatan 

keputusan karier dan factor-faktor yang mempengaruhinya serta 

implikasinya pada program bimbingan dan konseling karier. Adapun masa 

remaja atau usia Sekolah Menengah Atas (SMA) peserta didik berada 

dalam tahap transisi dimana pada tahap ini peserta didik mengalami 

perubahan yang signifikan dari masa kanak-kanak menuju remaja. Dalam 

perkembangan karier, pada usia Sekolah Lanjutan Atas peserta didik berada 

dalam tahap tentative dari perkembangan karier, dimana tahap tersebut 

merupakan sebuah transisi dari tahap fantasi masa kecil ke tahap 

pengambilan keputusan realistis pada masa dewasa awal.  

Masa remaja dihadapkan pada berbagai situasi dan masalah yang 

kompleks. Dimana peserta didik mempunyai masalah dalam aspek pribadi, 

sosial, akademik dan karier. Dalam aspek karier, peserta didik merasa 

kebingungan dengan karier yang akan dipilih. Hal ini dikarenakan peserta 

didik belum sepenuhnya mencapai tugas-tugas perkembangan karier dan 

adanya beberapa faktor eksternal yang menghambat perkembangan 

kariernya. Konflik yang dihadapi oleh remaja semakin kompleks seiring 

dengan perubahan pada berbagai dimensi kehidupan dalam diri.  

Sangat disadari bahwa penelitian pada tesis ini masih mengandung 

banyak keterbatasan. Sebagai usaha menuju kedewasaan dan kematangan 

berpikir, saran dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat diperlukan 

untuk menambah manfaat tesis ini. 
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ABSTRAK 

ANALISIS KEMAMPUAN PEMBUATAN KEPUTUSAN KARIER 

DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA SERTA 

IMPLIKASINYA BAGI PENGEMBANGAN PROGRAM 

BIMBINGAN DAN KONSELING  

(Studi Kasus di Kelas X SMA Negeri 21 Bandung Tahun Ajaran 

2017/2018) 

Penelitian ini didasari oleh isu pembuatan keputusan karier, untuk 

mencapai kehidupan karier yang sukses dibutuhkan pengambilan keputusan 

karier yang tepat. Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan 

kemampuan pembuatan keputusan karier dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya di kelas X SMA Negeri 21 Bandung Tahun Ajaran 

2017/2018. Subjek penelitian 3 orang peserta didik kelas X SMA Negeri 21 

Bandung Tahun Ajaran 2017/2018. Pendekatan penelitian menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Metode pengumpulan 

data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Hasil 

penelitian terhadap 3 peserta didik kelas X SMA Negeri 21 Bandung Tahun 

Ajaran 2017/2018 menunjukkan bahwa peserta didik cukup mampu dalam  

pembuatan keputusan karier. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi 

dalam kemampuan pembuatan keputusan karier yaitu faktor internal dan 

eksternal. Faktor internal meliputi pemahaman terhadap diri sendiri dan 

lingkungan sekolah, memiliki kepercayaan diri, memiliki komitmen yang 

tinggi dalam belajar, tanggung jawab terhadap keputusan yang sudah 

diambil, pemahaman terhadap lingkungan jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi dan kemampuan yang dimiliki oleh individu tidak sesuai dengan 

kenyataan. Sedangkan faktor eksternal meliputi peran dari keluarga dalam 

pengambilan keputusan karier, keterlibatan diri dalam berbagai kegiatan 

yang positif, mengetahui peluang karier yang diinginkan, dukungan 

orangtua, keluarga dan teman dan stereotif gender dalam pengambilan 

keputusan karier, Rekomendasi penelitian ini ditujukan kepada kepala 

sekolah, guru bimbingan dan konseling dan peneliti selanjutnya.    

Kata Kunci: kemampuan pembuatan keputusan karier siswa SMA, faktor-

faktor yang mempengaruhi kemampuan pembuatan keputusan karier   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

ANALYSIS OF CAREER DECISION MAKING CAPABILITIES 

AND FACTORS INFLUENCE AND IMPLICATION FOR 

DEVELOPMENT OF GUIDANCE AND COUNSELING CAREER 

PROGRAMS  

(Case Studi in Class X SMA Negeri 21 Bandung Academic Year 

2017/2018) 

Abstract. The research is based on the issues of career decision-making, in 

which to achieve a successful career life, it takes the right career decision 

making. The purpose of this study was to describe career decision-making 

abilities and factors that influence them class X students of SMA Negeri 21 

Bandung Academic Year 2017/2018. The subjects were 3 students of class 

X of SMA Negeri 21 Bandung Academic Year 2017/2018. This research is 

conducted in a qualitative study with case study. The method used in data 

collection are by questionnaires, interviews and observation. Based on the 

research in three student of class X of SMA Negeri 21 Bandung Academic 

Year 2017/2018, shows that career decision making are quite capable in 

career decision making.  Factors that support a decision-making process in 

deciding a career include internal factors and external factors. Internal 

factors include self understanding and school environment, confidence, high 

commitment in learning, responsibility for the decisions taken, 

understanding of higher education environments and the ability of subject 

doesn’t match with the reality. While the inhibiting factors of career 

decision making include: role from family in career decision making, self 

involvement in positive things, knowing desired career opportunities, role 

from parent, family and friend and stereotypes gender in career decision 

making. This research recommendations addressed to  principal, guidance 

and counseling teacher and next researcher.  

Keywords: Career Decision-Making Ability, Factors Affecting Career 

Decision Making Abilities 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


